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Poz. 1640
UCHWAŁA NR XIV/72/12
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. 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 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887
i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/205/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach oraz Uchwała Nr XVII/95/08 Rady
Powiatu w Mońkach z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mońkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
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Załącznik do uchwały Nr XIV/72/12
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOŃKACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
7) Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach;
8) innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek budżetowych;
9) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zwane w dalszej części statutu Centrum jest
budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Monieckiego.
2. Siedziba Centrum mieści się w Mońkach, przy Alei Niepodległości 3.
3. Obszarem działania Centrum jest Powiat Moniecki.
4. Organem założycielskim Centrum jest Rada Powiatu w Mońkach.
5. Centrum jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
„REGON” pod nr 050668130.
6. Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego Centrum dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej
NIP: 546-130-49-53.
7. Centrum używa pieczęci i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami.
II. ZAKRES RZECZOWY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM
§ 3. 1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania
określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:
1) pomocy społecznej;
2) pieczy zastępczej;
3) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Centrum na podstawie zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Do zadań Centrum należy także:
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1) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób
represjonowanych oraz analiza ich sytuacji życiowej i podejmowanie w tym zakresie stosownych
inicjatyw;
2) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich
udostępnianie na potrzeby Samorządu Województwa;
3) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;
4) realizacja innych zadań przewidzianych w innych ustawach;
5) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Powiatu z zakresu pomocy
społecznej;
6) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Powiatu z zakresu pieczy
zastępczej;
7) dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych;
8) kierowanie osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Mońkach.
4. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Monieckiego,
z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracja rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami.
5. Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy
Kodeksu pracy.
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM
§ 4. 1. Pracą Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc
odpowiedzialność za jej działalność.
2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Mońkach w zakresie spraw
cywilnoprawnych.
3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu
w Mońkach.
4. Kierownik w indywidualnych sprawach wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty
Monieckiego.
5. Szczegółowy zakres działania stanowisk pracy i organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin
organizacyjny opracowany przez Kierownika oraz uchwalony przez Zarząd Powiatu.
§ 5. 1. Kierownika Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu w Mońkach.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Centrum jest Starosta Moniecki.
3. Podczas nieobecności Kierownika Centrum, zastępuje go wyznaczony pracownik Centrum.
4. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami nawiązuje Kierownik Centrum i jest przełożonym
wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum. W sprawach pracowniczych Kierownik działa zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
5. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają przepisy dotyczące wynagradzania
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 6. Do zadań Kierownika Centrum należy:
1) ustalenie zakresu obowiązków pracownikom Centrum;
2) wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej;
3) wydawanie decyzji z zakresu pieczy zastępczej;
4) zawieranie umów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
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5) wydawanie decyzji z zakresu kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Mońkach;
6) występowanie z wnioskiem do powiatów, na terenie których funkcjonują placówki opiekuńczo
– wychowawcze o umieszczenie w nich skierowanych dzieci z Powiatu Monieckiego.
IV. MIENIE CENTRUM
§ 7. 1. Mienie ruchome i nieruchome pozostające w zarządzie Centrum stanowi mienie Powiatu
Monieckiego.
2. Kierownik odpowiada za mienie powierzone Centrum.
V. GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM
§ 8. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Kierownik odpowiada za gospodarkę finansową Centrum, w tym za wykonywanie obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli finansowej.
3. Zarząd Powiatu w Mońkach sprawuje ogólny nadzór nad realizacją dochodów i wydatków Centrum.
4. Starosta Moniecki w ramach pełnionego nad Centrum nadzoru kontroluje przestrzeganie przez jednostkę
realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika
i zatwierdzony w ramach budżetu powiatu przez Radę Powiatu w Mońkach.
§ 10. Dla realizacji zadań statutowych Centrum pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej
i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
§ 11. Stosunki Centrum z innymi instytucjami oraz podmiotami, wynikające z realizacji przewidzianych
w niniejszym statucie zadań, oparte są o umowy indywidualne zawierane dobrowolnie w oparciu o przepisy
kodeksu cywilnego.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 12. 1. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawne.
2. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. Likwidacja Centrum lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Powiatu w Mońkach.
§ 13. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia wskazanego w uchwale o jego nadaniu.

