
Uchwała Nr XIX/148/2012 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

z dnia 29 marca 2012 roku 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zgorzelcu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. z późn. zm.) 

i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Zgorzeleckiego 
uchwala, co następuje: 

§1. 
Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 
Traci moc Uchwała Nr LIV/316/2006 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 

2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego. 

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

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 



Uchwała Nr XXIII/177 /2012 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2012 Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. z późn. zm.) 
i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Zgorzeleckiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W Uchwale Nr XIX/148/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 marca 2012 

roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zgorzelcu zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,,Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 lipca 2012". 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 

do Uchwały Nr XIX/148/2012 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

z dnia 29 marca 2012 r. 

STATUT 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu 

§ 1. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu zwane dalej „Centrum" działa 

w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240); 
3) ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.); 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); 
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.); 

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586); 
8) niniejszego statutu; 
9) regulaminu organizacyjnego. 

§ 2. 

Siedziba Centrum znajduje się w mieście Zgorzelec przy ul. Bohaterów II Armii 
Wojska Polskiego 8. 

§ 3. 
1. Centrum jest jednostką budżetową powiatu zgorzeleckiego w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych. 
2. Centrum zostało powołane na podstawie Uchwały Nr VII/22/99 Rady Powiatu 

Zgorzelecklego z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego. 
4. Działalnością Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor. 
5. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego. 
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6. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz jest przełożonym zatrudnionych 
w nim pracowników. 

§ 4. 

Szczegółowy zakres organizaq, , funkcjonowania Centrum określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego. 

§ 5. 

Centrum korzysta z mienia nieruchomego stanowiącego własność powiatu na 

podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 02.01.2002 r. pomiędzy powiatem 

zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, a Centrum 

reprezentowanym przez Dyrektora oraz mienia ruchomego określonego w spisie 

inwentarzowym Centrum. 

§ 6. 

Centrum realizuje zadania własne powiatu, a także zlecone przez administrację 

rządową z zakresu pomocy społecznej wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. 

§ 7. 
W celu realizacji zadań powiatu zgorzeleckiego w dziedzinie pomocy społecznej 

i wsparcia rodziny Centrum współpracuje z organami administracji rządowej 

i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, towarzystwami, pracodawcami 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a w szczególności z sądem. 

§ 8. 

Wszelkie zmiany statutu wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia. 




