
UCHWAŁA Nr 232.XXXIX.2021 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 października 202lr.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) w związku 
z art. 12 ust.l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), uchwala co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 163/XXVI/2016 Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 29 września 2016r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Ponadgminnej 
Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

■



STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną 
powiatowej administracji zespolonej, powołaną w celu:

1) realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, nie zastrzeżonych dla innych jednostek,

2) realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, nie 
zastrzeżonych dla innych jednostek,

3) realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych dla innych jednostek,

4) realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, nie zastrzeżonych dla innych jednostek

5) realizacji zadań powiatu w obszarze polityki społecznej z zakresu 
administracj i rządowej.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Sierpc,
3. Centrum działa w granicach administracyjnych Powiatu Sierpeckiego,
4. Centrum używa pieczęci o treści „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu".
5. Centrum jest nadrzędną (koordynującą) jednostką organizacyjną systemu 
pomocy społecznej i wspierania rodziny, w skład którego wchodzi Dom 
Pomocy Społecznej w Szczutowie, Dzienny Dom Senior + w Szczutowie oraz 
Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie.
6. Centrum sprawuje bezpośrednią kontrolę nad Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Ostrowach.
7. Centrum pełni funkcję Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 
powiatu.

8. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Sierpeckiego działającą w formie 
jednostki budżetowej.

§2.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwane dalej „Centrum" 
działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020r. póz. zm. 920 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 305 z późn. zm.),



- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1876 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

- niniejszego statutu ,
- regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
oraz wykonuje zadania przewidziane w innych ustawach.

Rozdział 2
Cele i zadania Centrum

§ 3. Celem działania Centrum jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawanie 
takich sytuacji,

2) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem.

§ 4. 1. Centrum realizuje zadania z obszaru polityki społecznej nałożone 
przepisami prawa lub/i wykonywane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej lub innymi podmiotami.

2. Zadania Centrum w zakresie polityki społecznej obejmują 
w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania szeroko rozumianej 
pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi 
wspierające rodzinę i świadczenia pomocy społecznej lub inne formy 
wsparcia,

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa, 
w szczególności: ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
ustawą o pomocy społecznej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin,



5) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na 
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających 
temu celowi,
6) zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym 
i dysfunkcjonalności rodzin, itp.

Rozdział 3
Zasady działania i organizacja

§ 5 .  1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz oraz ponosi 
odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie dyrektor Centrum.

2. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Sierpcu.
3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy 

w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum.
4. Dyrektor Centrum wydaje z upoważnienia Starosty decyzje 

administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie spraw 
powierzonych Centrum.

5. Dyrektor w zakresie organizacji pracy Centrum wydaje zarządzenia.
6. Szczegółowe zadania i organizację Centrum określa Regulamin 

Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uchwalony 
przez Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora.

7. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w Sierpcu

Rozdział 4
Gospodarka Finansowa Centrum

§ 6. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla 
jednostek budżetowych.

2. Podstawa gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
3. Centrum prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5 
Przepisy końcowe

§7. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe 
przepisy prawa.
§8. Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w 
jego uchwalenia.


