Uchwała nr 285/XLIV/2006
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wrześni
Na podstawie art. 20 ust.2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z
2001r., Nr 142 poz. 1592 z poźn. zm.).
Rada Powiatu we Wrześni uchwala:
STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwane dalej „Centrum” działa
w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz.1592 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593
ze zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz.776 ze
zmianami),
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami).
5. Innych ustaw,
6. Niniejszego statutu.
§ 2 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego działająca w formie
jednostki budżetowej.
2. Centrum używa nazwy o treści „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
3. Logo Centrum zawiera herb Powiatu Wrzesińskiego przyjęty przez Radę Powiatu we
Wrześni w dniu 6 lutego 2002 r. Uchwała Nr 207/XXXVI/2002 w sprawie herbu i
flagi.
§ 3 1. Obszarem działania Centrum jest teren gmin wchodzący w skład Powiatu
Wrzesińskiego.
2. Ze względu na sposób finansowania Centrum jest jednostką budżetową Powiatu
Wrzesińskiego.
3. Siedzibą Centrum jest miasto Września.

4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu we Wrześni.
Rozdział II
Cel i zadania Centrum
§ 4. Do zakresu zadań Centrum m. in. należy:
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym
rodzinom zastępczym.
4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i
młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także
tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na
terenie innego powiatu.
6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i
socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny
zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających
braki w przystosowaniu się.
8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały
status uchodźcy.
9. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego.
10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu.
16. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych.
17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
18. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.
19. Prowadzenie zadań przewidzianych dla ośrodka adopcyjno – opiekuńczego: szkolenia
dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
potwierdzających ukończenie szkolenia.
20. Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za
te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
21. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
22. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
23. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
24. Podejmowanie innych działań mających na celu ograniczenie niepełnosprawności.
25. Współdziałanie z organizacjami społecznymi.
26. Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 5. Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.
§ 6. 1. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu we Wrześni.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główna Księgowa.
3. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 8. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Tadeusz Świątkiewicz

