. .rr(z4t-, POWIATU
W NOWYM TARGU
rl Boleslawa Wstydliwego 14
1d-400 Nowy Tars

Uchwala Nr 41011X12021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 14 wze6nia 2021r.

o przygotowaniu projektu uchwaly Rady Powiatu Nowotarskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samozqdzie
powiatowym (tj. Dz. U. z2O2Or. poz.920) Zazqd Powialu Nowotarskiego postanawia:

s1

i

skierowai na sesjg Rady Powiatu Nowotarskiego projeK uchwaty Rady
Powiitu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Pzygotowac

Rodzinie w Nowym Targu.

s2
Vlfokonanie uchwaly zleca sie StaroScie Nowotarskiemu

s3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia
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RADY POWIATU NOWOTARSKTEGO
z dnia .................... 2021 r.

w sprawie uchwalenia statutu powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Norym Targu
podstawie art. 12 pkt I I ustawy z dnia 5 czerw-ca l99g r. o samorzqdzie
(Dz.U.
-Na
22020
r. poz.920 zp6in.m.
art. 1 1 ust 2 ustawy 227 sierpnia zoos r. o nnansach publicmych (bz. U.
22021 r., poz,305 z p6b.zm.) Rada powiatu Nowotarskiego
co nastgiuje:

powiatowym

),

$

uch*.ala,

l'uchwala sig statut Powiatowego centrum pomocy Rodzinie

zalqcznika do niniejszej Uchwaly.

w Nowym Targu zgodnie z fescia

$2.Traci moc Uchwala Nr 86rflIy2011 Rady Powiatu No\r'otarskiego zdnia 27 pazdziemika Z01l r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Nowyn Targu.
$ 3. Wykonanie Uchwaly powierza si9 Zarz4dowi powiatu Nowota$kiego.

$ 4. Uchwala wchodzi w21cie
Wojew6dzrw-aMalopolskiego.

a..rczono pod

po uptywie

14

dni od dnia

ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
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Zatqcmik do uchwalY Nr
Rady Powiatu Norvotarskiego

z dria.

.2021 r.

STATU't'
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

WNOWYMTARGU
Rozdzial 1.
Postanowienia og6tre

S1,

1.

dziala
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wNowym Targu zwane dalej "Centrum"

w szczeg6lnoSci na Podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie

powiatowym,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych,
4) ustawy

zdnia

27
niepelnosprawnYch,

sierpnia 1997r. o rehabilitaeji zawodowej ispolecmej oraz zatrudnianiu os6b

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie,
6) ustawy z dnia 9 czemca 201

I r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastipczsj,

7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pof4ku publicznego i wolontariacie,
8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdo*ych,

9) ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania adrnilistracyjnego,

10) innych akt6w prawnych wiaSciwych do zakesu prowadzonych spraw,
1

1) niniejszego Statuhr,

12) statutu Powiatu Nowotarskiego'

Nowotarskiego.
$ 2. 1. Centrum jestjednostk4 budzetow4 Powiatu
2. Terenem dzialania Centrum jest powiat nowotarski, a siedzib4jest miasto Nowy Targ'
3. Centrum, jako samorzqdowa jednostka organizacyjna realizuje zadania wlasne powiatu, zadania zlecone
ustawowo, zadania okeslone uchwalami organ6w powiatu wynikajqce z ustaw o:
1) pomocy spolecmej,

2) wspieraniu rodziny i systemi pieczy zastgpczel,
3) rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zakudnianiu os6b niepetnosprawnych,

4) przeciwdziaianiu przemocy vr rodzinie.
4. Centrum na podstawie Zarzqdzeniz Starosty Nowotarskiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej
pieczy zastqpczej.

do Spraw orzekania
i stopniu
o
niepelnosprawno5ci
w
zakresie
orzekania
realizuje
zadania
kt6ry
o Niepetnosprawno5ci,
podstawie
przepis6w.
odrqbnych
i
uprawnief,
na
do
ulg
o
wskazaniach
oraz
orzeczei
niepelnosprawnoSci
5.

W

strukturze organizacyjnej centrum funlcjonuje Powiatowy Zesp6l

6. Censum zapewnia wsp6ln4 obslugp w zakesie finansowo
organizacyjnych powiatu nowotarskiego:

l)

-

ksiqgowowym dla nastgpujqcych jednostek

Dom Pomocy Spolecznej ,, Smrek,, w Zaskah!

2) Dom Pomocy Spolecmej w Rabce

-

Zdroju,
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Samopomocv ,, Promvk" w Nowvm

";iljX'o,}.:'"",'r";;:1,:y '"'
7'Pr4 realizacji swych zadari

.centrum
t samorzqdowej, organizacrami pozarzqdowymi

rargu wraz

z

filiq

w Rabce

wsp6frracuje z organami adminisrracji panstwowej
prawnymi i jednosrkami drganrzacy.lnymi

o,- trJuu-i

o,roirrr., p,i.*-.1" r"lu"i" rri;rffi;;';,#;r,posporitej
kosciol6w
i zwiqzk6w wyznaniowych.

dzialajqcvmi na Dodsrawie o.repis6*
Polskiej, stosunku panstu,a do inn!.ch

Rozdzial 2.
Kierownictwo Centrum

3'

l'

Dzialalnosci4 centrum kieruje Dyrektor zatrudniany przez
starostg powiatu Nowotarskiego.
2' Dyrektor zatz4dza ikieruje cenhum na podstawie
akt6w prawnych oraz u&ielonych pelnomocnictw
i wydanych upowa2nie6.
$

3 Dyrektor wykonuje czfnnoici. pracodawcy w stosunku.
do wsrystkich os6b
Dvrektora centr,L, Jiaur"os"ia.iednostiJ

zatrudnionych
przez

[.,r.;^;;"ny

xr::fl'H;,*ffi#:.olfi*r"'

4' Na wniosek Dyrektora starosta moze udzielii
upowaznienia do wy.dau,ania wjego
administracyjnych w indywidualnyctr sprarvach ,
;;;;;;;;
spolecznej ' -zastQpczej innym pracownikom Centrum.

imieniu
--'-'" decyzji

i

pi""ry

Rozdzial 3,

Struktura organizacyjna Centrum
$ 4' Szczeg6lowq organizacjg i dzialanie

Zazqd Powiatu Nowotarskiego.

centrum okrecra Regulamin organizacyjny uchwalony przez

T;1T'"'
$ 5.

I. Podstaw4 gospodarki finansowej Cenrrum jest plan finansowy.

2. Zasady gospodarki finansowej Centrum reguluj? odrgbne przepisy
prawne.

Rozdzial 5.
Przepisy koricowe
S

6.

l.

Zmiana Statutu nastgpuje w trybie prze*.idzianym dlajego
uchu,alenia.
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