UGHWAŁA NR x/53l2015
RADY PoWIATU W LUBLINIE

z

dnia 25 czerwca 2015

r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Na Podstawie ań.4 ust. 1 pkt 3, 3a,4,5 iań. 12pkt 11 ustawy z dnia 5 czenłca 1998r,
o samożądzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz, 595, z póżn. zm,) oraz art, 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013 r,, poz,885, z póżn.
zm,) - Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:
1.

Nadaje

się

Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

w

Lublinie

2.

Traci moc Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie określony
w załączniku do uchwały Nr lV/20l99 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 stycznia 1999r.
w sPrawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zmienionej
uchwałą Nr Vlll/83/99 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 2 czerwca 1999r., uchwałą
Nr XVlll/171l200O Rady Powiatu w Lublinie z dnia 4 lipca 2000r., uchwałą Nr )fiX261/01
Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 wześnia 2001r., uchwałą NrXLl/411l02 Rady powiatu
w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2002r., uchwałą Nr XXll/206/04 Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 6 lipca 2004r,, uchwałą Nr XXXlll/384/05 Rady Powiatu w Lublinie z dnia
24 maja 2005r., uchwałą Nr XLVI/577I06 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 czerwca 2006r.
oraz uchwałą Nr Vll/33/07 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2007r,
3.

Wykonan|e uchwały powieza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.
4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1

powiatowe centrum pomocy
Rodzinie w Lublinie, zwanę dalej
centrum,
jest wYodrębnioną jednostką
organizacyjną ro*iutu Lubelskieg
o działającą w formie

jednostki budżetowej.
Siedzibą Centrum jest miasto Lublin,
ul. Spokojna 9.
obszar działaniaCęntrum obejmuje
teren Powiut, Lub"lrki"go.
2

centrum działana podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczegolHości:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U.
poz.595 zpóźn. zm.);

z

20l3r.,

21 listopad a 2008r, o pracownikach
samorządowych (Dz. IJ.

z

2014r.,

" #:rrłrf*

3)
4)

ustawY z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny
(Dz. U z 2015 r., poz. 332);

i

systemie pieczy zastępczej

ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. lJ.
zpoźn. zm.);

z

20l3r.,

poz.

182

z dnia 29 liPca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
"
w rodzinie
(Dz.IJ. z200l5r.Nr 180, poz. 1493
zpoźn.;.;;
6) ustawY z dnia 27 sierPnia I997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. IJ. z 201lr. Nr
rll l27,
IL. poz.721
zpożn.zm.);
5) ustawY

z dnia 12 grudnia 2013r.
zpoźn. zm.);

7) ustawy

o

cudzoziemcach (Dz.

U.

z

20l3r., poz. roso
)

8)

z dnia24 stycznia l99lr. o kombatantach oraz niektórych

uStaWY

ofiarami represji wojennych
zpoźn. zm,);

i

okresu powojennego (Dz. IJ.

z

osobach będących

20t4r., poz. 1206

9) ustawy z dnia

19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychiczne go (Dz. IJ.
Nr 231, poz. 1375 z pożn. zm.);

10) ustawY

z

dnia 27 sierpnia 20O9r. o finansach publicznych (Dz. lJ.

zpóżn. zm.):

z

ll)ustawy

dnia 29 wrzesnia I994r.

zpoźn. zm.);

o rachunkowości (Dz. IJ. z

z

z 20lk.

2013r., poz. 885

2073r., poz. 330

12)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 20l4r., poz. lll5 z poźn. zm.);

ustawY

z dnia 14

częrwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 20l3r., poz. 267 z pożn. zm.);
l4)uchwałY Nr III114/98 Rady Powiatu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum pomocy
13)

Rodzinie;

15) niniejszego statutu.
3
1.

Centrum realizuje zadania własne powiatu, zadania zlecone

z

zakresu administracji

rządowej, zadania określoneuchwałami organów powiatu otaz wynikające
zprzepisów prawa, w szczegolności dotyczące:

l) wspieraniarodziny i systemu pieczy

2)
3)
4)
5)
2.

zastępczej;

pomocy społecznej;
polityki prorodzinnej;
przeciw działania przemocy w rodzinie;
wspierania osób niepełnosprawnych.

Centrum Pełni funkcję organizatota rodzinnej pieczy zastępczej
Lubelskiego.

1

J.

dla

powiatu

W celu realizacji

zadań powiatu, Centrum współpracuj ę z orgatami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, sądami, kościołami
i związkami wYznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, atakże innymi osobami

lub podmiotami.

Dział II
Zarządzanie i organi zacja

C

entrum

4

1.

Centrum

kieĄe dyrektor zŃrudniany i zwalniany przęzZarząd,Powiatu w Lubliriie.

2- zwieruchnikiem służbowymdyrektorajest
3. Dyrektor działaprzy pomocy kierowników

starosta Lubelski.

działów.

§5

1.

2.
3.

Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz,
Dyrektor ponosi odpowiedzialnośó za realizację zadań Centrum określonych
w ustawach oraz niniejszym statucie, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy
oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Centrum,
Dyrektor zatządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
utrzymanie.

4. Dyrektor Centrum jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych

samodzielnie, a w szczególności do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu
Centrum.

§6

1.

Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. DYrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Centrum.
3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy
o pracownikach samorządowych.

§7

1. PrzY Centrum dzińa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o

2.

Niepełnosprawności jako
jednostka odrębna ze względu na cel i funkcje merfloryczne, korzystĄąca ze struktur
or ganizacyjn ych C entrum.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
jest powoływany i odwoływany przez Starostę Lubelskiego.

§8
Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określaregulamin organizacyjny uchwalony
przezZarząd Powiatu w Lublinie.

Dział III
Gospodarka finansowa

§9

1. Centrum prowadzi

2.
3,

gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach
o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków zwany
planem finansowym j ednostki budZetowej.
KsięgowośćCentrum jest prowadzona zgodnie z przepisami w ramach zasad
stosowanych w rachunkowości budZetowej

Dział IV
postanowienia końcowe

§10
zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwymdla jego uchwalenia.

