
UCHWAŁA NR XV/96/08
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w  Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 167, poz.  1759, oraz 
z 2007 r.  Nr 173,  poz.  1218),  art.  20 ust.  2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, 
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 
984)art.  19,  art.  20 i  art.  112 ust.  1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o  pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, 
z 2005 r. Nr 64. poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 Nr 
179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, 
Nr 209, poz. 1550 i Nr 249, poz. 1831 oraz  z 2007 r.  Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 
226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120, poz. 818) oraz  art. 35a  ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997  roku  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2008 r.  Nr 14, poz. 92)  Rada Powiatu Sieradzkiego 
postanawia:

§ 1. W  Statucie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w  Sieradzu  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  Nr  XVII/118/04  Rady  Powiatu 
Sieradzkiego z dnia 22 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
 a) pkt 3-5 otrzymują brzmienie:
„3)  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 14, poz. 92);
4)  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2004 r, Nr 53, poz. 
532 z późn. zm.);”,
b) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 



Nr 180, poz. 1493);”;

2) w § 3 ust. 1 
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)  przyznawanie  pomocy  pieniężnej  na  usamodzielnienie  oraz
na  kontynuowanie  nauki  osobom  opuszczającym  placówki  opiekuńczo-
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla 
dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  intelektualnie,  domy  dla  matek  z 
małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w ciąży,  rodziny zastępcze  oraz  schroniska  dla 
nieletnich,  zakłady  poprawcze,  specjalne  ośrodki  szkolno  –  wychowawcze, 
specjalne  ośrodki  wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)  pomoc  w  integracji  ze  środowiskiem  osób  mających  trudności  
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla 
dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  intelektualnie,  domy  dla  matek  z 
małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w ciąży,  rodziny zastępcze  oraz  schroniska  dla 
nieletnich,  zakłady  poprawcze,  specjalne  ośrodki  szkolno  –  wychowawcze, 
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową  opiekę  lub  młodzieżowe ośrodki  wychowawcze,  mających braki 
w przystosowaniu się;”,
c) uchyla się pkt 10,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12)  prowadzenie  mieszkań chronionych dla  osób z  terenu więcej  niż  jednej 
gminy  oraz  powiatowych  ośrodków  wsparcia,  w  tym  domów  dla  matek  
z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w ciąży,  prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;”,
e) dodaje się pkt 13a – 13c, w brzmieniu:
„13a) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
13b)  tworzenie i  prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie;
13c) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie;”,
f) skreśla się pkt 20,
g) dodaje się pkt 22-24 w brzmieniu:
„22)  udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy 
społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
23)  finansowanie  pobytu  w  całodobowych  placówkach  opiekuńczo  – 
wychowawczych  oraz  w  rodzinach  zastępczych  dzieciom  cudzoziemców 
niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej;
24) realizacja zadań  z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, 
w tym zlecanie realizacji tych zadań  podmiotom prowadzącym niepubliczne 
ośrodki  adopcyjno-opiekuńcze  wyznaczone  przez  ministra  właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego.”;



3) w § 4 skreśla się pkt 7 – 10.
 
§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi   Powiatu  Sieradzkiego  

i dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


