
-Projekt-

Uchwała Nr / /2021 
Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 2021 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kielcach 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust.2 i art.12 ust.2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305 z późniejszymi 
zmianami), Rada Powiatu w Kielcach uchwala, co następuje: 

§i 

Przyjmuje się w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr YIII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 201 lr. w 
sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kielcach, następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwane dalej „Centrum" jest 
jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej powiatu, utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu określonych w 
ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw, w szczególności: 

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 
1876 z późniejszymi zmianami); 

2) w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 202lr, poz 573); 

3) w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. 
Dz.U. z 2021 r, poz. 1249); 

4) w ustawie z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz.U. z 202lr. poz. 821 z późniejszymi zmianami)." 

2. W §5 ust.2 dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu: 

„16. Nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym 
rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków 
interwencji kryzysowej". 
17. Kooordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych" . 



3. W §5 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ Udzielanie cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie 
interwencji kryzysowej". 

4. W §5 ust. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej albo 
centrum usług społecznych dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do 
umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka". 

5. W § 5 ust. 4 dodaje się pkt 16. w brzmieniu: 

„Kontrola nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i placówkami wsparcia dziennego". 

6. W §5 ust. 5 dodaje się ppkt 2a: 

„Finansowanie: 
a) wydatków związanych z dowozem do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, a także związanych z odwiezieniem dziecka, gdy 
umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na czas określony, jeżeli sposób i zasady pokrycia 
kosztów powrotu dziecka nie wynikają z orzeczenia lub informacji sądu lub innego organu 
państwa obcego, 
b) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka oraz świadczeń 
pieniężnych, 
c) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 
opiekuńczo-terapeutyczne 

- dotyczących osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2a, umieszczonych w 
rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych." 

7. W § 5 ust.5 pkt.3. otrzymuje brzmienie: 
„Finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 
mowa w art.ll5ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 
dnia 31 maja 2022r." 

8. W §5 ust.8 pkt.5 dodaje się lit. f) i lit. g) w brzmieniu: 

,,f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 
g) zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przepisach ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. 
poz. 11), dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku 
możliwości zastosowania w tym lokalu lub w budynku racjonalnych usprawnień, o 



których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności lub jeżeli ich 
zastosowanie byłoby nieracjonalne ekonomicznie". 

9. § 8 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Gospodarkę finansową regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305 z późniejszymi zmianami)". 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach oraz Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Kuzia 


