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UCHWAtr-A Nr l{llxlVlz0l2
RADY POWIATU w RADOMIU

z dnia 30 stvczniz2012 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 200t r., Nr I42, poz. 1592 z póín.
zm.) i art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr t57 , poz. 1240 z póhn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20
lipca 2000 roku o oglaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718 zp62n. zm.) uchwala sig co nastppuje:
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Nadaje sig Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, bgd4cy
zalqczníkiem do niniej szej uchwaly.
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Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzqdowi Powiatu Radomskiego.

s 3

Traci moc Uchwata Nr 444lXL12006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25
sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Radom\u oraz Uchwala Nr 2l2lxxl2008 Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zaLqczniku do
uchwaly Nr 444D(L12006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Radomiu.
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UchwaLa wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od ogloszenia z mocA
obowiqzuj4c4od dnia 01 stycznia 2012 roku.



UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 20l2roku wchodzi w irycíeustawa z dnia 9 czerwca 20ll

o wspieraniu rodziny i systemie píecry zastgpczei (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

nakladaj4ca na powiat zupelnie nowe \\czne zadania. W éwietne aktualnie

obowi4zujqcych uregulowaú prawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

bgdzie pelnilo funkcjE organizatorcpieczy zastgpczej w powiecie radomskim.

Powy2sze powoduj e zatem konieczn o3é nniarry Statutu.



Zalqcznikdo
Uchwat ry  Nr  I4 l lXM20I2

Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 30 stycznia 2012 roku

STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZININ W RADOMIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu utworzone zostalo Uchwal4
Rady Powiatu w Radomiu Nr 26lIVl99 z dnia 27 stycznia 1999r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radom\u, zwanego danej

,,Powiatowym Centrum", Uchwalqnr l4TlXVIl2000 Rada Powiatu w Radomiu
ustanowila Powiatowe Centrum samodzielnq jednostk4 organizacyjno-budZetowq
podporz4dkowanq bezpo Sredni o Zarzqdowi Powi atu Radomski e go.
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Gospodarkg finansow4 Powiatowe Centrum prowadzi w oparciu o ustalony przez
Radp Powiatu w Radomiu w uchwale budZetowej plan dochodów i wydatków
w dziale 852 - pomoc spoleczna.
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Siedzib4 Powiatowego Centrum jest miejscowoéó Radom, ul. Domagalskiego 7,
powiat radomski, woj ewództwo mazowieckie.
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Zasiqg terytorialny Powiatowego Centrum obej muj e :
1) Miasto Pionki
2)Miasta i Gminy: lLZgi Skaryszew
3) Gminy: Gózd, Jastrzgbia, Jedliúsk, Jedlnia - Letnisko, Kowala, Pionki,

Przytyk, Wierzbica, Wolanów i Zah,rzew.
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Powiatowe Centrum jako organizator pieczy zastgpczej realizuje zadania
z za\<resu pieczy zastgpczej wynikaj4ce z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastgpczej.
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Przedmiotem dzialania Powiatowego Centrum sq równie? zadania wynikaj4ce
z ustawy o pomocy spolecznej, ustawy o przeciwdziatariu przemocy w rodzinie,



2.

a takae ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób
niepetrnosprawnych jak równie| zadan\a samorzqdu powiatowego, wynikaj4ce
zuchwal Rady Powiatu.
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W celu realizacji przypisanych zaduh powiatu Powiatowe Centrum
wspólpracuje z organami administracji rzqdowej i samorzqdowej,
organizacjami spole cznymi i pozarzqdowymi, KoÉciotem Katolickim, innymi
koSciolami, zwiqzkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami, osobami ftzycznymi i prawnymi.
Powiatowe Centrum mohe zlecié innym podmiotom realizacjg okreélonych
zadai w trybie i na zasadach okreélonych w ustawie o pomocy spolecznej
oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastEpczej.
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Powiatowym Centrum kieruje dyrektor.
Dyrektora zatrudnia i zwalnía Zarzqd Powiatu Radomskiego.
Dyrektor Powiatowego Centrum bgd4c jednoczeénie pracodawcq
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, samodzielnie podejmuje decyzje
kadrowe zgodnie z obow\qruj4cymi przepisami prawa.
W czasie nieobecnoSci dyrektora zastgpstwo pelni upowaZniony przez niego
na piimie kierownik zespolu. Za?,res zastgpstwa obejmuje wszystkie zadania
i kompetencje Dyrektora.
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Strukturq organizacyjnq oraz szczególowy zaI<res zadai Powiatowego Centrum
okreSla regulamin organízacyjny opracowany przez Dyrektora Powiatowego
Centrum i zatwierdzony przez Zarzqd Powiatu.
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Rada Powiatu Radomskiego wyposa|yla w majqtek ruchomy Powiatowe Centrum
- zalqcznik uchwala I9llXX/2000.
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Wszelkie zmiany dokonywane sewtrybie, jaki obowiqzujeprzy nadaniu Statutu.
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