
Uchwała. K r tó .W M /2 0 1 3

Rady Powiatu Łowickiego z dnia ki.. P.ęfH 1 Fk......... 2013 roku

w sprawie nadania Statutu

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595, zm. poz.645), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U .'z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182, zm. poz. 509) Rada Powiatu 
Łowickiego uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008r. w 
sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowa Powiatu Łowickiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Krzysztof Górski

RADC, PRAWNY



Załącznik do Uchwały Nr IfH fó /l  ̂ ^

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Misją Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łowiczu jest: 
zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom będącym w trudnych sytuacjach 
życiowych, pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków oraz zapewnienie 
pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym znajdującym się w sytuacjach 
kryzysowych.

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej 
„Centrum” działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-  ustawy o pomocy społecznej,
-  ustawy o samorządzie powiatowym,
-  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,
-  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-  ustawy o repatriacji,
-  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
-  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
-  ustawy o finansach publicznych,
-  statutu powiatu,
-  statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§ 2

Siedzibą Centrum jest miasto Łowicz, a terenem działania -  obszar 
powiatu łowickiego.

§ 3

1. Centrum jest jednostką budżetową.
2. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę i obsługę finansową w 

oparciu o przepisy obowiązujące w jednostkach budżetowych, na 
podstawie rocznego planu finansowego.
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Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną powołaną w celu:
1. realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, nie 

zastrzeżonych dla innych jednostek.
2. realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych dla innych jednostek.
3. realizacji zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.
4. realizacji zadań powiatu wynikających z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej.
5. realizacji zadań powiatu wynikających z innych ustaw.

§ 5

Z zakresu pomocy społecznej Centrum realizuje w szczególności 
następujące zadania powiatu:

1. opracowuje i realizuje powiatową strategię 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. prowadzi specjalistyczne poradnictwo.
3. przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 

nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z 
małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, 
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

4. udziela pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w 
przystosowaniu do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

5. udziela pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności 
w integracji ze środowiskiem.

§ 4
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6. sprawuje w imieniu Starosty nadzór nad domami pomocy społecznej o 
zasięgu ponadgminnym oraz umieszcza w nich osoby skierowane.

7. prowadzi punkt interwencji kryzysowej.
8. udziela informacji o prawach i uprawnieniach.
9. prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z 

terenu powiatu.
10. organizuje doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
11. podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzy i realizuje programy osłonowe.
12. sporządza sprawozdawczość oraz przekazuje ją właściwemu 

wojewodzie również w formie dokumentu elektronicznego z 
zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

13. sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 6

Z zakresu zadań administracji rządowej w odniesieniu do ustawy o
pomocy społecznej Centrum realizuje w szczególności następujące
zadania:
1. udziela pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie 
indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek 
na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia.

3. udziela cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy 
społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

4. finansuje pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców 
niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej.

5. wynikające z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w 
tym zlecanie tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki 
adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego.

§ 7

Do zakresu działania Centrum należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy 
zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów, w szczególności:
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1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących 
rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit 
rodzin zastępczych zawodowych.

2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 
rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym 
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- 
wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez 
wspieranie procesu usamodzielnienia.

4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.

5. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 
domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia 
funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

6. wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych w 
imieniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w 
szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,
b) specjalistycznego poradnictwa,
8. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku 

niezbędnych badań lekarskich.
9. prowadzenie rejestru danych o osobach:
a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka,

b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny
zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

10. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy 
społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do 
umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

11. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy
. zastępczej na podstawie upoważnienia starosty. ............. . •.. .. .

12. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania 
dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy 
rodzicielskiej nad nimi.

13. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której 
mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

4



14. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu 
wojewodzie, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

15. składanie zarządowi powiatu corocznie sprawozdania z działalności
Centrum oraz przedstawianie potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej.

16. odpowiedzialność za wykonywanie wszystkich zadań Centrum 
wynikających z ustawy.

§8

Z zakresu zadań administracji rządowej w odniesieniu do ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Centrum realizuje w 
szczególności następujące zadania:

1. wynikające z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej.

2. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy 
zastępczej na podstawie upoważnienia starosty dotyczących 
finansowania pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 
ust. 3 w/w ustawy.

§9

Z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych Centrum realizuje w szczególności następujące zadania:
1. opracowuje i realizuje, zgodnie z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowy program działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych..„ . . . . . .

2. współpracuje z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w 
opracowaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1.

3. udostępnia na potrzeby Pełnomocnika Rządu do spraw osób
niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazuje
Wojewodzie Łódzkiemu uchwalone przez radę powiatu programy, o 
których mowa w pkt. 1 oraz roczną informację z ich.realizacji.

4. podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków 
niepełnosprawności.

5. opracowuje i przedstawia plany zadań i informacji z prowadzonej 
działalności oraz udostępnia je na potrzeby samorządu województwa.

6. współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

7. realizuje dofinansowanie:
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a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych, w 
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
f) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
g) zlecania zadań zgodnie z art. 36 ustawy w zakresie rehabilitacji 
społecznej.

§ 10

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Centrum realizuje 
zadania własne i zlecone z administracji rządowej:
1. opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. opracowuje i realizuje programy służące działaniom profilaktycznym 

mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza 
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w 
stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

3. zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w 
ośrodkach wsparcia.

4. zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
interwencji kryzysowej.

5. realizuje zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie poprzez prowadzenie programów korekcyjno- 
edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

§11

1. W strukturach Centrum działa Punkt Interwencji Kryzysowej
2. Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje w szczególności następujące 

zadania:
-  organizuje poradnictwo specjalistyczne;
-  organizuje specjalistyczne szkolenia;
-  organizuje programy edukacyjne, warsztaty umiejętności 

wychowawczych;
-  prowadzi wczesną interwencję w przypadku zaistniałego kryzysu w 

rodzinie.
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§ 1 2

i-.

-  Przy wykonywaniu swoich zadań Centrum współpracuje w 
szczególności z:

-  organizacjami pozarządowymi,
-  powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności,
-  gminnymi ośrodkami pomocy społecżnej,
-  kościołami,
-  związkami wyznaniowymi,
-  oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia,
-  jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,
-  zakładami ubezpieczeń społecznych,
-  powiatowymi urzędami pracy.

§13

Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor 
zatrudniany przez Zarząd Powiatu.
Dyrektor:

-  kieruje Centrum,
-  reprezentuje je na zewnątrz,
-  ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy przed Zarządem 

Powiatu,
-  zapewnia właściwą organizację pracy i funkcjonowanie Centrum,
-  ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, w tym za 

wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli 
finansowej.

§14

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości powiatu decyzje administracyjne wydaje Starosta lub z jego 
upoważnienia Dyrektor Centrum.

2. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do
właściwości powiatu decyzje wydaje Starosta, upoważniony przez niego 
Dyrektor Centrum lub inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek 
Dyrektora.

3. Umowy cywilnoprawne z zakresu wynagrodzeń i dodatków dla rodzin 
zastępczych zawodowych lub prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 
w razie pilnej potrzeby umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy 
zastępczej zawiera i rozwiązuje Starosta lub z jego upoważnienia 
Dyrektor Centrum.
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4. Umowy z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowane ze środków 
PFRON zawiera i rozwiązuje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor 
Centrum.

§15

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania Centrum oraz 
szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin 
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§16

Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego 
uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Krzysztof Górski
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