
Uchwała Nr XXXIX/288/10

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu.

Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o  samorządzie  powiatowym  (tj.  Dz.U.  z  2001r.  nr  142,  poz.  1592  ze  zm.),

art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.

Nr 157, poz.1240) w związku z art..  105 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241

ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje: 

§1.

W Statucie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku   stanowiącym

załącznik  do  Uchwały  Nr  XXXVI/285/06  Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia

30  czerwca  2006r.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  Powiatowego

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Pułtusku  i  nadaniu  mu  statutu  wprowadza  się

następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu : 

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362 ze zm.), 

2. ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zm.), 

3. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr

111, poz. 535 ze zm.), 

4. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o  cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175),

5. ustawy  z  dnia  13  czerwca  2003  r.  o  udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176),

6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz. U.



z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

7. przepisów  prawa  oraz  podejmuje  inne  działania  wynikające  z  rozeznanych

potrzeb.”

2) §3 otrzymuje brzmienie:

„Centrum działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1592 ze zm.), 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,

poz. 1240 ze zm.), 

3. ustawy z dnia 24 września 1994r. o rachunkowości (tj.  Dz.U. z 2009r. Nr 152,

poz.1223 ze zm.), 

4. ustawy  z  17  grudnia  2004r.  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny

finansów  publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 ze zm.), 

5. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362 ze  zm.), 

6. niniejszego Statutu,

7. innych  ustaw i aktów prawnych regulujących zakres działania Centrum, 

8. umów, porozumień i rozporządzeń, o których mowa w § 2 ust. 2”. 

3) w §5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„§5.3/ Dyrektor zapewnia adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą”. 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
/-/

inż. Czesław Czerski 


