
 
 
 

UCHWAŁA NR XVII/118/04 
Rady Powiatu Sieradzkiego 
z dnia 22 czerwca 2004 roku 

 
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. z  Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. 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 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055), 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 oraz Nr 99, poz.1001) oraz art. 12, art. 13, art.26 i 35a ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. 
Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 
1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, 
poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 
100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 
2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 
7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 oraz Nr 99, poz. 1001)  Rada Powiatu Sieradzkiego postanawia: 

 
 

§ 1. Nadać Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  
w Sieradzu.  

 
§  2.  Statut stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 

§  3. Traci moc uchwała Nr V/24/03 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia  
14 lutego 2003 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sieradzu. 

 
 
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Sieradzkiego  

i dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. 
 

 
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr l 
do Uchwały Nr XVII/118/04 
Rady Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 22 czerwca 2004 roku 

 
 
 

STATUT 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sieradzu 
 

§ 1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2004 r.  Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,  
poz. 776 z późn. zm.); 

4) ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2004 r, Nr 53, 
poz. 532); 

6) uchwały Nr V/33/99 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 11 lutego 1999 roku 
w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. 

 
§  2. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zwane dalej 

“Centrum" jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania powiatu z zakresu 
pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Centrum jest miasto Sieradz. 
3. Obszar działania Centrum obejmuje teren powiatu sieradzkiego. 

 
§  3. 1.  Do zadań Centrum z zakresu pomocy społecznej należy  

w  szczególności: 
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - 
po konsultacji  
z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 



3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  
w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  
w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania 
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez 
organizowanie  
i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie  
i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 
umieszczonych  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 
również na terenie innego powiatu; 

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 lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

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 lub młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 
które otrzymały status uchodźcy; 

9) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji 
oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych  
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia; 

10) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia  
po zwolnieniu z zakładu karnego; 

11) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej  
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 



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, z wyłączeniem środowiskowych 
domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi; 

13) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 
14) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 
15) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z 

terenu powiatu; 
16) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 
17) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,  

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej 

właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z 
zastosowaniem systemu informatycznego; 

19) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy 
społecznej; 

20) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi; 

21) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy 
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.  

2. Centrum może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 
odrębnymi przepisami. 

 
§  4. Do zadań Centrum z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych należy w szczególności:  
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 
b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi 
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej; 

3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 
niepełnosprawności, 

4) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji  
z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby 
samorządu województwa; 

5) dofinansowanie: 



a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  
na podstawie odrębnych przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 
6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej; 
7) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo 

rolniczej; 
8) dofinansowanie do kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę 

niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej; 
9) zwrot pracodawcy kosztów: 

a) poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy  dla osób niepełnosprawnych, 
stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności  

b) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

c) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, 

d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa 
w lit. a-c; 

10) realizacja zobowiązań dotyczących zwrotu kosztów wynagrodzeń osób  
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne. 

 
§ 5. 1. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja. 
2. Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

należy w szczególności: 
1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły  

16 rok życia, 
2) orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 
3) realizowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

 
§ 6. 1. Centrum kieruje Dyrektor, który jest zatrudniany i zwalniany przez 

Zarząd Powiatu. 
 2. Dyrektor Centrum odpowiada za realizację jego zadań statutowych,  
a zwłaszcza za: 

1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej; 



2) dobór kadr i podział zadań; 
3) sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją; 
4) współpracę z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci 

pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej  
i przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin 
zastępczych; 

5) składanie radzie powiatu corocznego sprawozdania z działalności 
centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej. 

 3. Dyrektor Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa  
o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje  
się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym. 

 
§ 7. Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego. 
 
 
 
 


