
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/79/2011 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim    

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim  

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. 

j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się:  

§ 1.  
Uchwala się statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w brzmieniu 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2.  
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/296/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 kwietnia 2010 

r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

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

Pomorskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady 

Iwona Tyburska 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
———————————————————————————————————————————

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r.
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DZIENNIK URZĘDOWY



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2011   

 

z dnia 28 grudnia 2011 r.  

 

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1.  
 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, zwane dalej PCPR, jest jednostką 

budżetową Powiatu Nowodworskiego.  

2. Siedzibą PCPR jest miasto Nowy Dwór Gdański – ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański  

3. Obszar działania PCPR obejmuje teren Powiatu Nowodworskiego.  

§ 2. 1.  

PCPR realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami własnymi Powiatu, oraz 

zadania z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami lub wykonywane na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.  

2. PCPR realizuje inne zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej 

i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, określone w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów 

prawa.  

 

 

Rozdział 2. 
Cele i zadania PCPR  

§ 3.  
Podstawowym celem działalności PCPR jest umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których rodziny i osoby nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości a także pomoc dzieciom, które potrzebują szczególnej ochrony ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego w trosce i harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 

przysługujących im praw i wolności.  
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§ 4.  
 

1. Zadania PCPR z zakresu pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych są realizowane zgodnie z przepisami ustaw i przepisami wykonawczymi do niżej 

wymienionych ustaw:  

a) o pomocy społecznej,  

b) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

c) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

d) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

e) o ochronie zdrowia psychicznego,  

f) o cudzoziemcach,  

g) o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,  

h) o postępowaniu w sprawach nieletnich,  

i) kodeks rodzinny i opiekuńczy,  

j) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

2. PCPR realizuje inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach.  

§ 5.  
W celu realizacji zadań Powiatu PCPR współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 

działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

społecznej.  

 

 

Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie PCPR  

§ 6.  
 

1. Organizację wewnętrzną PCPR - jego strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady 

funkcjonowania - określa regulamin organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

2. PCPR kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

3. Prawa i obowiązki pracowników PCPR regulują przepisy o pracownikach samorządowych.  
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Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa PCPR  

§ 7.  
 

1. PCPR prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Powiatu, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

2. PCPR posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

3. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest plan finansowy, będący częścią budżetu Powiatu i określony 

uchwałą budżetową.  

4. Dyrektor PCPR może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości wydatków ujętych 

w zatwierdzonym planie finansowym PCPR.  

 

 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe  

§ 8.  
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  
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