
UCHWAŁA Nr XXX/177/2006 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Na podstawie art. 238 ust.3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn, zm.) uchwala 
się, co następuje:

§1

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach nadaje się statut 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SIEDLCACH

§1.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zwane dalej „ Centrum " jest 

jednostką organizacyjną Powiatu Siedleckiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej 

powiatu utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej (własne 

i z zakresu administracji rządowej) określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej (Dz.U.2004, Nr 64, póz. 593, z późn. zm.) oraz w innych ustawach i 

aktach wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

1997, Nr 123, póz. 776, z późn. zm.).

§2.
Siedzibą Centrum jest miasto Siedlce.

§3.
Centrum obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Siedleckiego.

§4.

1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej 

administracji zespolonej.

2. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest według zasad określonych w ustawie „o 
finansach publicznych”.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków.

§5.
Centrum realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i przepisami 

wydanymi na jej podstawie, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz inne zadania wynikające z przepisów powszechnie 

obowiązujących, uchwał Rady Powiatu Siedleckiego oraz porozumień zawartych przez 



obowiązujących, uchwał Rady Powiatu Siedleckiego oraz porozumień zawartych przez 

Powiat Siedlecki z organami administracji rządowej i samorządowej.

§6.

W celu realizacji zadań Centrum współdziała z instytucjami społecznymi, Kościołem 

Katolickim i innym kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§7.

Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik Centrum.

§8.

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - uchwalony przez Zarząd Powiatu.


