
Zalacznik do 
Uchwaly.WV./..a . .... 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia  -2e. ID 	2018r. 

Statut 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku 

Czege I 
Postanowienia ogolne 

§ 1. 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku zwane dalej Centrum jest jednostkq 

organizacyjnq Powiatu Pultuskiego nieposiadajqcq osobowoki prawnej, dzialajqcq w formie 

jednostki bu&etowej, powolanq uchwalq Nr IV/13/98 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 

1998r., wpisanq do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa wojewodztwa 

mazowieckiego w dniu 8 stycznia 2011r. pod Nr 1. 

2. Siedzibq Centrum jest miasto Pultusk. 

3. Obszar dzialania Centrum obejmuje teren powiatu pultuskiego. 

§ 2. 

Centrum dziala na podstawie: 

1) ustawy o samorzqdzie powiatowym; 

2) ustawy o pracownikach samorzqdowych; 

3) ustawy o finansach publicznych; 

4) ustawy o rachunkowoki; 

5) ustawy o odpowiedzialnoki za naruszenie dyscypliny finansow publicznych; 

6) ustawy o pomocy spolecznej; 

7) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej; 

8) ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych; 

9) ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie; 

10) ustawy o cudzoziemcach; 

11) ustawy o repartiacji; 

12) ustawy o Karcie Polaka; 

13) niniejszego Statutu; 

14) innych aktOw prawnych regulujqcych zakres dzialania Centrum. 
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§ 3. 

1. Dyrektor Centrum odpowiada za zadania wykonywane przez jednostkc i reprezentuje jq na 

zewnqtrz, w tym wydaje decyzje administracyjne na podstawie upowaznienia udzielonego 

mu przez Staroste. Dyrektor zapewnia adekwatnq, skutecznq i efektywnq kontrole 

zarzqdczq. 

2. Dyrektor sklada Starogcie, Radzie oraz Zarz4dowi Powiatu coroczne sprawozdanie 

z dzialalno§ci Centrum, coroczne sprawozdanie z efektow pracy organizatora rodzinnej 

pieczy zastcpczej oraz przedstawia ww. organom wykaz potrzeb w ww. obszarze. 

3. Organizacje oraz zasady funkcjonowania Centrum okre§la Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku uchwalony przez Zarzqd Powiatu. • 	Czgge II 

Przedmiot dzialania 

§ 4. 

Przedmiotem dzialania Centrum jest realizacja zadati przypisanych do realizacji powiatowi, 

wlasnych i zleconych przez administracje rzqdowq z zakresu pomocy spolecznej, organizatora 

rodzinnej pieczy zastepczej, rehabilitacji spolecznej w szczegolno§ci: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiqzywania problemOw spolecznych, ze 

szczegolnym uwzglednieniem programow pomocy spolecznej, wspierania os6b 

niepelnosprawnych i innych, ktOrych celem jest integracja ()sob i rodzin z grup 

szczegolnego ryzyka - po konsultacji z wlagciwymi terytorialnie gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) przyznawanie pomocy pienie2nej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osOb 

opuszczajqcym domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodzie2y niepelnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dzieemi i kobiet w ciq2y oraz schroniska dla 

nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne o§rodki szkolno-wychowawcze, specjalne o§rodki 

wychowawcze, mlodziezowe ogroclki socjoterapii zapewniajqce calodobowq opieke lub 

tulodzie2owe o§rodki wychowawcze; 

4) pomoc w integracji ze grodowiskiem °sob majqcych trudno§ci w przystosowaniu sic do 

zycia, mlodziezy opuszczajqcej domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodzie2y 

niepelnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dzieemi i kobiet w ciq2y 

oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne ogrodki szkolno- 
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wychowawcze, specjalne oSrodki wychowawcze,mlodzieZowe o§rodki socjoterapii 

zapewniajqce calodobowq opieke lub mlodzieZowe oSrodki wychowawcze, majqcych braki 

w przystosowaniu sic; 

5) pomoc cudzoziemcom, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod2cy, 

ochrone uzupelniajqcq lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiqzku 

z okolicznokiq, o ktOrej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, majqcym trudnoki w integracji ze Srodowiskiem; 

6) prowadzenie i rozwoj infrastruktury domow pomocy spolecznej o zasicgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osob; 

7) prowadzenie mieszkan chronionych dla osob z terenu wiecej nit jednej gminy oraz 

powiatowych oSrodkow wsparcia, w tym domow dla matek z maloletnimi dzieemi 

i kobiet w cigzy, z wylqczeniem Srodowiskowych domow samopomocy i innych o§rodkow 

wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi; 

8) nadz6r nad prowadzeniem o§rodkow interwencji kryzysowej; 

9) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu powiatu; 

10) doradztwo metodyczne dla kierownikow i pracownikow jednostek organizacyjnych pomocy 

spolecznej z terenu powiatu; 

11) podejmowanie innych dzialan wynikajqcych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

i realizacja programow oslonowych; 

12) sporzjdzanie sprawozdawczoki oraz przekazywanie jej wlakiwemu wojewodzie, rovvnie2 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

13) sporzqdzanie oceny zasobow pomocy spolecznej; 

14) pomoc cudzoziemcom, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod2cy, 

ochrong uzupelniajqcq lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiqzku 

z okolicznokiq, o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz oplacanie za 

to osoby skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreSlonych w przepisach o Swiadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze §rodkow publicznych; 

15) prowadzenie i rozwoj infrastruktury oSrodkOw wsparcia dla osob z zaburzeniami 

psychicznymi; 

16) realizacja zadan wynikajqcych z rzqdowych programow pomocy spolecznej, majqcych na 

celu ochronc poziomu Zycia ()sob, rodzin i grup spolecznych oraz rozwoj specjalistycznego 

wsparcia; 
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17) udzielanie cudzoziemcom, o ktorych mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej; 

18) pomoc repatriantom, kt6rzy przybyli do Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wizy 

krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia sic na stale, w zakresie formy 

i trybu udzielania pomocy dla repatriantow oraz aktywizacji zawodowej repatriant6w; 

19) pomoc osobom, ktorym przyznano Karty Polaka, w zakresie realizacji §wiadczen 

pienie2nych, na podstawie wydanej decyzji przyznajqcej §wiadczenie oraz przekazywania 

wojewodzie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wyplate §wiadczen dla 

„Posiadacza Karty Polaka"; 

20) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy spolecznej i rehabilitacji 

spolecznej ()sob niepelnosprawnych; 

21) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

22) opracowanie i realizacja programow slu2qcych dzialaniom profilaktycznym majqcym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwlaszcza w zakresie promowania i wdroZenia 

prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagro2onych 

przemocq w rodzinie; 

23) zapewnienie osobom dotknietym przemocq w rodzinie miejsc w o§rodkach wsparcia; 

24) zapewnienie osobom dotknietym przemocq w rodzinie miejsc w o§rodkach interwencji 

kryzysowej; 

25) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych o§rodkow wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie; 

26) opracowywanie i realizacja programow oddzialywarl korekcyjno-edukacyjnych dla ()sob 

stosujqcych przemoc w rodzinie; 

27) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programow dotyczqcych rozwoju pieczy 

zastcpczej, zawieraj qcych miedzy innymi coroczny limit rodzin zastepczych zawodowych; 

28) zapewnienie dzieciom pieczy zastcpczej w rodzinach zastepczych, w rodzinnych domach 

dziecka oraz placowkach opiekuliczo-wychowawczych; 

29) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajqcym rodziny zastepcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placowki opiekuriczo - wychowawcze i regionalne placowki 

opiekunczo-terapeutyczne, oraz wspieranie procesu usamodzielnienia; 

30) organizowanie szkolen dla rodzin zastcpczych, prowadzqcych rodzinne domy dziecka, 

rodzin pomocowych oraz kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastcpczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka; 
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31) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej, w szczegOlnoki przez tworzenie 

warunk6w do powstania: 

a) grup wsparcia, 

b) specjalistycznego poradnictwa, 

32) prowadzenie rejestru danych o osobach: 

a) zakwalifikowanych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej, niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

b) pelniqcych funkcjc rodziny zastepczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzqcych rodzinny 

dom dziecka, 

33) kompletowanie we wspolpracy z wlakiwym o§rodkiem pomocy spolecznej dokumentacji 

zwiazanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastepczej lub rodzinnym 

domu dziecka; 

34) finansowanie: 

a) §wiadczen pienieZnych dotyczacych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach 

zastepczych, rodzinnych domach dziecka, placowkach opiekuriczo-wychowawczych, regionalnych 

placowkach opiekuriczo-wychowawczych, interwencyjnych o§rodkach proadopcyjnych lub 

rodzinach pomocowych na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczajacym rodziny zastepcze, rodzinne 

domy dziecka, placowki opiekuriczo-wychowawcze lub regionalne placowki opiekuriczo-

terapeutyczne, 

c) szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, prowadzenia rodzirmego domu 

dziecka lub pelnienia funkcji dyrektora placowki opiekuriczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz 

szkolen dla rodzin zastcpczych, prowadzacych rodzinne domy dziecka oraz dyrektorow placowek 

opiekuriczo-wychowawczych typu rodzinnego, 

35) sporzadzanie sprawozdari rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastepczej oraz przekazywanie ich wlakiwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

36) prowadzenie naboru kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, rodziny zastepczej 

niespokrewnionej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

37) kwalifikowanie osob kandydujqcych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie za§wiadczen kwalifikacyjnych 

zawierajgcych potwierdzenie ukoriczenia szkolenia, opinie o spelnieniu warunkow i ocene 

predyspozycji do sprawowania pieczy zastepczej; 

38) organizowanie szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub 
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prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

39) organizowanie szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji dyrektora placowki opiekunczo 

wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie §wiadectw ukorlczenia tych szkolen oraz opinii 

dotyczqcej predyspozycji do pelnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placowce 

opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego; 

40) zapewnienie rodzinom zastypczym oraz prowadzqcym rodzinne domy dziecka szkolen 

majqcych na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorqc pod uwage ich potrzeby; 

41) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawujqcym rodzinnq piecze zastepczq, 

w szczegolnoki w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 

42) organizowanie dla rodzin zastepczych oraz prowadzqcych rodzinne domy dziecka pomocy 

wolontariuszy; 

43) wspolpraca ze §rodowiskiem lokalnym, w szczegolnoSci: oSrodkami pomocy spolecznej, 

sqdarni i ich organami pomocniczymi, instytucjami o§Wiatowymi, podmiotami leczniczymi, 

a take ko§ciolami i zwiqzkami wyznaniowymi oraz instytucjami spolecznymi; 

44) poradnictwa i terapii dla Oki]) sprawujqcych rodzinna piecze zastepczq i ich dzieci oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej; 

45) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawujqcym rodzinnq piecze, w szczegOlnoSci 

w zakresie prawa rodzinnego; 

46) dokonywanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastepczej oceny: 

a) sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastepczej oraz w rodzinnym domu dziecka; 

b) rodziny zastepczej oraz prowadzqcego rodzinny dom dziecka; 

47) prowadzenie dzialalno§ci diagnostyczno-konsultacyjnej, ktorej celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osOb zglaszajqcych gotowo§o do pelnienia funkcji rodziny 

zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, a tak2e szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne ()sob 

sprawujqcych rodzinnq piecze zastepczq oraz rodzicow dzieci objetych t4 pieczq; 

48) przeprowadzanie badan pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, dotyczqcych 

kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka; 

49) zapewnienie rodzinom zastepczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzacym 

rodzinne domy dziecka poradnictwa, ktore ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich 

kompetencji oraz przeciwdzialanie zjawisku wypalenia zawodowego; 

50) zglaszanie do oSrodkow adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowanq sytuacjq 

prawnq, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajqcych; 
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51) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastcpcza albo prowadzqcy 

rodzinny dom dziecka okresowo nie mote sprawowae opieki, w szczegOlnoki z powodow 

zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku; 

52) realizacja zadan wynikajqcych z rzqdowych programOw wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastepczej; 

53) finansowanie pobytu w pieczy zastepczej osob, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej; 

54) §rodki na realizacjc zadati z zakresu administracji rzqdowej zapewnia budZet panstwa; 

55) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatowq strategiq dotyczqcq rozwiqzywania 

problemow spolecznych, powiatowych programow dzialan na rzecz ()sob 

niepelnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji spolecznej, 

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osob niepelnosprawnych, 

56) wspOlpraca z instytucjami administracji rzqdowej i samorzqdowej w opracowywaniu 

i realizacji programow, o ktorych mowa w pkt 55; 

57) opracowywanie i przedstawianie planow zadali i informacji z prowadzonej dzialalnoki oraz 

ich udostepnianie na potrzeby samorzqdu wojewodztwa; 

58) wspolpraca z organami rentowymi w zakresie wnikajqcym z odrebnych przepis6w; 

59) udostepnianie na potrzeby Pelnomocnika i samorzqdu wojewodztwa oraz przekazywanie 

wlakiwemu wojewodzie uchwalonych przez rade powiatu programow, o ktorych mowa 

w pkt 55 oraz rocznej informacji z ich realizacji; 

60) podejmowanie dzialan zmierzajqcych do ograniczenia skutkOw niepelnosprawnoki; 

61) wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi i fundacjami dzialajqcymi na rzecz osob 

niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej tych osob; 

62) dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osob niepelnosprawnych i ich opiekunow w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i §rodki pomocnicze 

przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisow, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sic i technicznych, w zwiqzku 

z indywidualnymi potrzebami ()sob niepelnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i mlodzieZy, 

f) uslug tlumacza migowego lub tlumacza przewodnika; 
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g) kosztOw tworzenia i dzialania warsztatow terapii zajeciowej; 

63) zlecanie zadan zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 

zatrudnianiu osob niepelnosprawnych; 

64) realizacja innych zadatt Powiatu Pultuskiego przewidzianych w odrcbnych ustawach. 

§ 5. 

1. Przy realizacji zadari Centrum wspOldziala z prowadzqcymi na jego terenie dzialalno§e, 

organizacjami spolecznymi, Ko§ciolem Katolickim i innymi ko§ciolami, zwiqzkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi 

i prawnymi w celu realizacji zadafr statutowych. 

2. Centrum mote zlecao innym podmiotom realizacje okre§lonych zadari w trybie i na zasadach 

okreS"lonych w odrebnych aktach. 

§ 6. 

Przy Centrum dziala Powiatowy Zespol do Spraw Orzekania o Niepelnosprawno§ci, ktorego 

obsluge kancelaryjno - technicznq oraz ksiegowo-finansowq prowadzi Centrum. 

Czgge III 

Gospodarka finansowa 

§ 7. 

1. Centrum jest jednostkq bu&etowq sektora finansow publicznych, ktora pokrywa swoje wydatki 

bezpo§rednio z budZetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodow budZetu Powiatu. 

2. Jednostka budZetowq prowadzi gospodarke finansowq wedlug zasad okre§lonych w ustawie 

o finansach publicznych. 

3. Podstawq gospodarki finansowej Centrum jest plan dochod6w i wydatkow, zwany planem 

finansowym jednostki bud2etowej. 

Czeie IV 

Organizacja i zarz4dzanie 

§ 8. 

1. Dzialalno§ciq Centrum kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarzqd Powiatu. 

• 
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3. Starosta Pultuski jest zwierzchnikiem sluZbowym Dyrektora. 

4. Dyrektor Centrum, jest kierownikiem zakladu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu 

Pracy i wykonuje wszystkie czynno§ci wynikajqce ze stosunku pracy wobec pracownikow 

Centrum. 

5. Dyrektor Centrum mote wytaczaa na rzecz obywateli powodztwa o roszczenia 

alimentacyj ne. 

6. Dyrektor Centrum wydaje opinie na wniosek Zarzqdu Powiatu o kandydatach na stanowiska 

kierownikow jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej. 

7. Dyrektor Centrum wspolpracuje z Sq.dem w sprawach dotyczqcych opieki i wychowania 

dzieci, ktOrych rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni wladzy rodzicielskiej nad nimi. 

8. Dyrektor Centrum wydaje zarzqdzenia, decyzje oraz inne akty prawne z zakresu dzialania 

Centrum. 

Czeie V 

Postanowienia koticowe 

§ 9. 

Zmiany tre§ci Statutu mogq bye dokonane w trybie wia§ciwym dla jego uchwalenia 

• 
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