Załącznik
do Uchwały Nr XV/95/12
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 stycznia 2012roku

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (PCPR) jest jednostką
organizacyjno-budżetową Powiatu Rawickiego.
2. Siedziba PCPR mieści się w Rawiczu, przy Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, kod 63-900
Rawicz.
3. Obszar działania PCPR obejmuje teren Powiatu Rawickiego.
§ 2. PCPR działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z
późn. zm.),
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.).
5) uchwały Nr III/15/99 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 15 stycznia 1999r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz niniejszego statutu i
regulaminu organizacyjnego.
§ 3. 1. PCPR wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy
zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
2. PCPR sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznego poradnictwa, w tym
rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, ośrodków interwencji
kryzysowej, rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej, warsztatów terapii zajęciowej.
3. PCPR koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Rozdział II.
Gospodarka finansowa
§ 4. 1. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o
finansach publicznych.
2. Podstawę gospodarki finansowej PCPR stanowi plan finansowy, zatwierdzany przez Radę
Powiatu Rawickiego.
3. Majątek PCPR stanowi własność Powiatu Rawickiego i może być wykorzystywany tylko
dla potrzeb związanych z działalnością statutową PCPR.
4. Dochody i wydatki PCPR realizowane są na podstawie przepisów ustaw:
1) o finansach publicznych,
2) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) o rachunkowości,
oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych.
§ 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponosi Kierownik i w zakresie mu
powierzonym – Główny Księgowy.

Rozdział III.
Struktura Organizacyjna
§ 6. Działalnością PCPR kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
§ 7. 1. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez
Starostę Rawickiego, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań PCPR.
2. Kierownik odpowiada za funkcjonowanie PCPR, a w szczególności za:
1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
2) realizację budżetu PCPR,
3) gospodarowanie powierzonym mieniem,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników PCPR.
3. Kierownik odpowiada za organizację stanowisk pracy oraz wykonywanie zadań
przewidzianych dla PCPR.
4. Kierownik z upoważnienia Zarządu Powiatu Rawickiego składa oświadczenia woli w
zakresie funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki.
§ 8. 1. Pracodawcą dla pracowników PCPR w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PCPR regulują przepisy o pracownikach
samorządowych.
3. Za pracodawcę czynności zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik, będący jednocześnie
przełożonym wszystkich pracowników.
§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania PCPR określa regulamin
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Rawickiego.
Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 10. Nadzór i kontrolę nad jednostką sprawuje Zarząd Powiatu Rawickiego.
§ 11. Przekształcenie lub likwidacja PCPR może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady
Powiatu Rawickiego.
§12. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§13. W sprawach nieuregulowanych w statucie maja zastosowanie przepisy ustawy o
samorządzie powiatowym i innych ustaw.
§ 14. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o nadaniu Statutu przez Radę Powiatu
Rawickiego.

