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Uchwala Nr
/
/2022
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 2022r.
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 2022 r. poz. 528) 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:

§1

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;
2) w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4) w ustawie z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
5) w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W §5 ust.l otrzymuje brzmienie:
„1. Centrum realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administracje
rządową określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej i przepisami wydanymi na ich podstawie, jak również
określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawie o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa przekazanymi do realizacji według kompetencji" .
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§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.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.ll ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. z 202lr., poz. 305 z późniejszymi zmianami) jednostka budżetowa działa na podstawie
statutu określającego w szczególności jego nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
Zatwierdzenie statutu jednostek organizacyjnych powiatu należy do kompetencji Rady
Powiatu. Zmiany statutu są dokonywane przez Radę Powiatu w formie uchwały.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach działa na podstawie Statutu
nadanego Uchwałą Nr YIII/92/i 1 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 201 lr. W celu
dostosowania Statutu PCPR w Kielcach do aktualnie obowiązujących zadań ustawowych
oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa należało dokonać stosownych zmian Statutu.
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej Uchwały Rady Powiatu w Kielcach jest w pełni
zasadne.
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