Załącznik do Uchwały
Nr XI/97/11
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 30 listopada 2011r.

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zwane dalej „Centrum'' jest
jednostką organizacyjną Powiatu Włodawskiego, powołaną przez Radę Powiatu we
Włodawie do wykonywania zadań Powiatu w zakresie:
1. pomocy społecznej (własnych i z zakresu administracji rządowej),określonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004r roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr
175, poz. 1362 ze zm.)
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonej w ustawie z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)
3. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U.z 2011 Nr 127 poz.721 ze zm.)
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.)
5. innych ustaw, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego, w zakresie w jakim
dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.

§2
1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Włodawskiego, podporządkowaną
bezpośrednio Zarządowi Powiatu, powołaną do realizacji zadań powiatu w zakresie
polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych.
2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Włodawski.
3. Siedziba Centrum mieści się we Włodawie, przy Al. J. Piłsudskiego 66.

4. Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Włodawskiego.
ROZDZIAŁ II
Misja i przedmiot działalności

§3
1. Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie jest wspieranie rodziny
i osób w sytuacjach kryzysowych, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz pomoc
osobom, których funkcjonowanie dotknięte jest niepełnosprawnością czy podeszłym
wiekiem.
2. Jednym z głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie jest
wspieranie rodziny oraz zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczowychowawczych.

Umożliwienie

tym
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rodzicom

zastępczym

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
3. Przedmiotem działania Centrum jest:
l) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej;
2) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
3) realizacja zadań pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej, należących
do właściwości powiatu;
4) realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych;
5) realizacja zadań powiatu wynikająca z innych ustaw i przepisów w obszarze
pomocy i polityki społecznej.
4. Powiatowe Centrum wykonuje obsługę administracyjno - finansową Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

§4
Centrum realizuje swoje zadania współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa
z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
§5

Centrum może zlecić realizację zdań z obszaru pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie określonym w odrębnych przepisach prawa.
ROZDZIAŁIII
Zarządzanie i organizacja
§6
l. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje jednoosobowo Dyrektor.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta Włodawski.
3. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności prowadzonej przez Centrum
i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
§7
l. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony przez Dyrektora pracownik.
2. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem czynności
wymagających upoważnienia Starosty bądź Zarządu Powiatu.
Rozdział IV
Zadania Dyrektora Centrum
§8
1. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
Statutu.
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania pracowników,
- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom Centrum,
- szkoleń pracowników,
- upoważnień udzielanych pracownikom do załatwiania wszelkich spraw związanych
z bieżącą działalnością Centrum.
§9
l . Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum, w myśl przepisów prawa pracy
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

2. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum,
będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.
§ 10
Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin
Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Uchwalony przez Zarząd Powiatu
we Włodawie.
§ 11
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują: ustawa o pomocy
społecznej, przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i przepisy prawa pracy oraz
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.
ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa
§ 12
l . Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki Centrum.
3. Centrum posiada własny rachunek bankowy.
4. Centrum do realizacji swoich zadań pozyskuje środki finansowe z funduszy celowych oraz
innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienie końcowe
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawne.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu
we Włodawie.

