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ŁT.OokG i - Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008 roku
w sprawie nadania Statutu

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt. 1 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1592. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz. 984. Nr 
153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688. Nr 214 poz. 1806. z 2003r. Nr 162 poz. 1568. z 2004r. Nr 102 poz. 
1055, Nr 167 poz. 1759, z 2()07r. Nr 173 poz. 1218), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 
poz. 708. Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82 poz. 560. Nr 
88 poz. 587, Nr 1 15 poz. 791, Nr 140 poz. 984 ) i art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123 
poz. 776, Nr 160 poz. 1082, z 1998 r Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 
poz. 1019, Nr 162 poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 
poz. 1280, z 2000 r Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, z 200Ir. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 
125 poz. 1368. Nr 129 poz. 1444. Nr 154 poz. 1792 i 1800. z 2002r. Nr 169 poz. 1387. Nr 200 poz. 
1679 i 1683, Nr 241 poz. 2074, z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217. Nr 228 poz. 
2262, z 2004r. Nr 96 poz. 959. Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407, z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132 
poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398. z 2006r. Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 
651, Nr 170 poz. 1217. z 2007r. Nr 23 poz. 144. Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1288. Nr 247 poz. 1822 ) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

KAIM POWIATU ł o w ic k ie g o

§1
Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XLlV/265/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2CQ3 
Rady Powiatu Łow ickiego 
z dnia 30 s ty c z n ia  2003 roku

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej 
„Centrum” działa na podstawie przepisów:

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

niepełnosprawnych,
-  ustawy o repatriacji,
-  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
-  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
-  ustawy o pomocy społecznej,
-  ustawy o finansach publicznych,
-  statutu powiatu,
-  statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

oraz wykonuje zadania przewidziane w innych ustawach.

§2

Siedzibą Centrum jest miasto Łowicz.

§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.

§ 4

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 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.

2. Udziela informacji o prawach i uprawnieniach.
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
4. Organizuje i prowadzi ośrodki interwencji kryzysowej.
5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu.
6. Organizuje doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i 

pracowników socjalnych.
7. Organizuje powiatowe ośrodki wsparcia.
8. Udziela pomocy w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym 

niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla 
nieletnich i rodzin zastępczych.

9. Zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym 
społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie 
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo- 
wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów 
środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a 
także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

10. Przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pokrywanie 
wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom 
opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny 
zastępcze.

11. Organizuje opiekę w rodzinach zastępczych oraz udziela pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 
w nich dzieci.

12. Sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, 
ośrodków adopcyjno -  opiekuńczych, jednostek specjalistycznego 
poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów 
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo -  wychowawczych i ośrodków 
interwencji kryzysowej

13. Podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.
14. Realizuje inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach.



Z zakresu administracji rządowej Centrum realizuje w szczególności 
następujące zadania:

1. Organizuje i zapewnia funkcjonowanie powiatowego ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Udziela pomocy uchodźcom.
3. Realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy 

społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego poradnictwa.

§ 7

Z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych Centrum realizuje w szczególności następujące 
zadania:

1. Udziela dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów 
bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na 
kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzenie własnego lub 
dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

2. Dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.
3. Finansuje koszty szkolenia na wniosek pracodawcy.
4. Dofinansuje likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych.

5. Dofinansowuje sport, kulturę, rekreacje i turystykę osób
niepełnosprawnych.

6. Dofinansowuje zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny oraz 
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów.

7. Finansuje w części lub w całości koszty tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej.

§ 6

§8

W strukturach Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Zespół 
Antykryzysowy.

1. Powiatowy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje 
w szczególności następujące zadania:

-  wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
-  wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności;
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-  wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
-  wydawanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej .

2. Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje w szczególności następujące 
zadania:

-  organizuje poradnictwo specjalistyczne;
-  organizuje specjalistyczne szkolenia;
-  wyjazdy interwencyjne.

3. Zespół Antykryzysowy realizuje w szczególności następujące zadania:
-  organizuje poradnictwo specjalistyczne- prawne, pedagogiczne, 

psychologiczne i socjalne;
-  organizowanie programów edukacyjnych, warsztatów umiejętności 

wychowawczych;
-  prowadzenie wczesnej interwencji w przypadku zaistniałego kryzysu 

w rodzinie;
-  pomoc rodzinom w rozwiązywaniu różnych trudności w tym 

szczególnie trudności związanych ze stanem zdrowia rodziny;
-  ułatwianie osobom niepełnosprawnym kontaktu ze środowiskiem 

lokalnym i zwiększenie dostępności tych osób do różnych form 
rehabilitacji leczniczej i społecznej.

§9

Przy wykonywaniu swoich zadań Centrum współpracuje w 
szczególności z:

-  organizacjami społecznymi,
-  kościołami,
-  związkami wyznaniowymi,
-  fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu,
-  oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia,
-  jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,
-  zakładami ubezpieczeń społecznych,
-  powiatowymi urzędami pracy,
-  gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.
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§10

Dyrektor:
-  kieruje Centrum,
-  reprezentuje go 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.

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

2. Umowy cywilnoprawne z zakresu świadczeń rodzin zastępczych w 
sprawie powierzenia dziecka zawiera i rozwiązuje Starosta lub z jego 
upoważnienia Dyrektor Centrum.

3. Umowy z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowane ze środków 
PFRON zawiera i rozwiązuje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor 
Centrum.

Strukturę oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin 
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

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

§11

§12

§13
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