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UCFIWALA Nr l29lXM20l6
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nadaniaStafutuPowiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
Na podstawie art. 12 pkt 1I i art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzqdzie
powiatowym(Dz.U.22015 r., poz. 1445tj.) i art. 12 ust.
2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2013
r. poz.885 z póán.zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia20lipca 2000 roku o oglaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr
l97,poz. ll72 zpóhn.zm.) uchwalasig co nastqpuje:

s1
Nadajesig StatutPowiatowemuCentrumPomocyRodziniew Radomiu,bqd4cy
zalqcznikiemdo niniejszejuchwaly.

s2
WykonanieuchwalypowierzasigZarz4dowiPowiatuRadomskiego.

s3
Traci moc Uchwala Nr t41lXIVl2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30
stycznia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodziniew Radomiu.

s4
Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od ogloszeniazmocqobowi4Tuj4cq
od dnia 01 kwietnia20l6 roku.

RADY
PRZEW0DMCZACA

Zalqcznik do
UchwalyNr 129lXVl20I6
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 18 marca 2016 r.

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMIU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu utworzone zostalo Uchwalq
Rady Powiatu w Radomiu Nr 26[YD9 z dnia 27 stycznia 1999r. w sprawie
utworzeniaPowiatowegoCentrumPomocy Rodzinie w Radomiu, zwanegodanej
,,PowiatowymCentrum", Uchwalq nr I47lXVIl2000 Rada Powiatu w Radomiu
ustanowilaPowiatoweCentrumsamoelzielnqjednostk4
organizacyjno-budhetowau
podporz4dkowanqbezpoérednio Zar zqdowi Powi atu Radomskiego.

$1
Gospodarkgfinansow4PowiatoweCentrumprowadzi w oparciu o ustalonyprzez
Radq Powiatu w Radomiu w uchwale budzetowej plan dochodów i wydatków
w dziale 852 - pomoc spoleczna.

s2
Siedzib4 Powiatowego Centrum jest Miasto Radom, ul. Domagalskiego 7,
woj ewództwo mazowieckie.

s3
Zasiqgterytorialny Powiatowego Centrum obejmuj e:
1) Miasto Pionki
2) Miasta i Gminy: ILZEiSkaryszew
3) Gminy: Gózd, JastrzEbia,Jedliúsk, .Iedlnia- Letnisko, Kowala, Pionki,
Przytyk, Wierzbica,Wolanów i Zakrzew.
$4
Powiatowe Centrum pelni funkcjg organizatora rodzinnej pieczy zastgpczej
realizujqc zadania z zaI<resupieczy zastppczejwynikajqce z ustawy o wspieraniu
rodzin,vi systemiepieczy zastgpczej.

$s
Przedmiotem dzialania Powiatowego Centrum sq równie2 zadaria wynikaj4ce
z ustawy o pomocy spolecznej,ustawy o przeciwdzialaniuprzemocyw rodzinie,
ustawy o pomocy paústwaw wychowywaniu dzieci, afakheustawy o rehabilitacji

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych jak równieZ
zadaniasamorz4dupowiatowego, wynikajqce zuchwal Rady Powiatu.
$6

t . W celu realizacji przypisanych zadah powiatu Powiatowe Centrum
wspólpracuje z
organami administracji rz4dowej i samorzqdowej,
organizacjamispolecznymi i pozarzqdowymi,Koéciolem Katolickim, innymi
koÉciolami, zwiqzkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami,osobami ftzycznymi i prawnymi.
2 . Zlecanie innym podmiotom realizacji okreélonych zadahnastgpujew trybie
i na zasadach okreSlonych w ustawie o pomocy spolecznej, ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej,ustawie o przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie i ustawie o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiuosób niepelnosprawnych.

s7
1 . Powiatowym Centrum kieruje dyrektor.
2 . Dyrektora zatrudnia i zw alnia Zar zqd Powi atu Radomski ego .
3 . Dyrektor Powiatowego Centrum bgd4c jednoczeénie pracodawcq
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, samodzielniepodejmuje decyzje
kadrowe zgodnie z obowiqzujqcymiprzepisamiprawa.
4 . W czasie nieobecnoScidyrektora zastEpstwopetni upowa2niony przez niego
na piémie kierownik zespolu. Zal<reszastppstwaobejmuje wszystkie zadania
i kompetencjeDyrektora.

s8
Strukturp organizacyjnaoraz szczególowy zakres zadah Powiatowego Centrum
okreéla regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Powiatowego
Centrum i zatwierdzonyprzezZarzqd Powiatu.

$e
Rada Powiatu Radomskiegowyposa?yLaw majqtek ruchomy Powiatowe Centrum
- zalacznikuchwala l9l/XX/2000.

s10
Wszelkiezmianydokonywanesew trybie,jaki obowiqzujeprry nadaniuStatutu.

UZASADNIENIE
W wyniku wprowadzonychzmianw ustawie o wspieraniurodziny i systemie
pieczy zastppczejorazw zwiqzkuz wejéciemw Zycieustawyo pomocypaústwa
w wychowywaniu dzieci na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostaly
nalo2one nowe obowi4pki. Powy2sze skutkuje potrzebq wprowadzenia
stosownycltzmian w statucie.Zmiarty te dotyczq zadahrealizowanychprzez
nasz4jednostkE
na podstawiew/w ustaw.
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