UCHWAŁA Nr 189/XXIX/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm. I ') uchwala si ę, co następuje:

§1. Nadać Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy statut
w brzmieniu okre ślonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

Przew dnicz ący
Rady Powi B

o

s

Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.
1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 r. Nr
180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100

Uzasadnienie
Rada Powiatu Bydgoskiego uchwałą z dnia 10.02.1999 r. Nr 237V/99 powo łała Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.
Jednostka funkcjonowa ła w strukturze administracyjnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Rada Powiatu Bydgoskiego wykonuj ąc delegacj ę ustawową wynikaj ącą z art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nadaje statut Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Bydgoszczy.
Wej ście w życie niniejszej uchwały z dniem 01.01.2010 r. spowodowane jest czynno ściami
organizacyjnymi, polegaj ącymi m.in. na uzyskaniu REGON, NIP, og łoszeniu konkursu
na główną księgową, wyodrębnieniu jednostki ze struktury Starostwa.
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Załącznik
do uchwały Nr 189/XXIX/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 28 kwietnia 2009r.

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W BYDGOSZCZY
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwane dalej Centrum
działa, w szczególno ści, na podstawie następuj ących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z pó źn. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz.U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728 z pó źn. zm .),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104, z pó źn. zm .),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz ądowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
5) aktów wykonawczych wydanych na podstawie powy ższych ustaw,
6) Uchwał y Nr 23/V/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego
1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bydgoszczy.
jednostką
organizacyjn ą
§2. Centrum jest samodzieln ą
Bydgoskiego działaj ącą w formie jednostki bud żetowej.

Powiatu

§3. Centrum obejmuje swoj ą działalnością obszar powiatu bydgoskiego.
§4. Siedziba Centrum znajduje si ę w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3.
§5. Centrum używa skrótu PCPR.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNO Ś CI

działalno ści Centrum
§6.1. Przedmiot
stanowi
realizacja
zadań
okre ślonych w przepisach prawa, a w szczególno ści w:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz.U. z 2008r.
Nr 115, poz. 728, z pó źn. zm .),
2) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493),
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

4

4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535, z pó źn. zm.)
2. Centrum realizuje inne zadania Powiatu Bydgoskiego okre ślone
w przepisach prawa.
3. Przy realizacji swoich zada ń Centrum współpracuje z organami
administracji rz ądowej i samorz ądowej, organizacjami społecznymi,
kościołami i zwi ązkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PCPR
§7 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewn ątrz dyrektor, którego zatrudnia
Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum, a w szczególno ści za:
1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
2) realizacj ę budżetu Centrum,
3) gospodarowanie powierzonym mieniem,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
3. W czasie nieobecno ści dyrektora obowi ązki jego pe łni wyznaczony
przez Starost ę pracownik Centrum.
4. Zwierzchnikiem s łużbowym dyrektora jest Starosta Bydgoski.

§8.

Organizacj ę i zasady funkcjonowania Centrum okre śla Regulamin
Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uchwalony przez
Zarząd Powiatu Bydgoskiego.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§9 1. Centrum działa jako jednostka bud żetowa, w rozumieniu przepisów
ustawy o finansach publicznych.
2. Centrum prowadzi gospodark ę finansową według zasad okre ślonych
w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków,
zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
4. Maj ątek Centrum stanowi w łasność Powiatu Bydgoskiego i mo że być
wykorzystywany tylko dla potrzeb zwi ązanych z działalnością statutową
Centrum.
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5. Dochody i wydatki Centrum realizowane s ą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z pó źn. zm .)
2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz ądu
terytorialnego (Dz. U. Z 2008 r. Nr 88, poz. 539),
3) ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz.694, z późn. zm .) oraz obowiązuj ących w tym zakresie aktów
wykonawczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10. Przekształcenie lub likwidacja Centrum mo że nastąpić jedynie
na podstawie uchwa ły Rady Powiatu Bydgoskiego.
§11. Zmiany Statutu mog ą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie maj ą
zastosowanie w łaściwe przepisy.
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