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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Kozienickiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 
	Centrum działa w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów:
	Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 

Nr 142, poz. 1592 r. z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy;
	Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
	Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458
z późn. zm.);
	Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy;
	Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)
	Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 
z późn. zm.);
	Ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2005 Nr 180 poz.1493 z późn. zm.);
	niniejszego Statutu.

§ 2
Siedziba Centrum mieści się w Kozienicach przy ul. Świerczewskiego 20 
	Centrum działa w granicach administracyjnych Powiatu Kozienickiego obejmując swym zasięgiem gminy: Garbatkę Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot działania 
§ 3
Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań własnych i rządowych Powiatu Kozienickiego, niezastrzeżonych dla innych jednostek, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wynikających z innych ustaw.
W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej Centrum na zasadzie partnerstwa współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołami katolickimi i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

ROZDZIAŁ III 
Gospodarka finansowa
§ 4
	Centrum prowadzi działalność finansową w ramach posiadanych środków 
na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej i gospodaruje przydzieloną częścią mienia.
	Majątek Centrum jest mieniem Powiatu Kozienickiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
	Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest w oparciu o przepisy obowiązujące w jednostkach budżetowych, w tym na podstawie ustawy o finansach publicznych.
	Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy będący częścią budżetu Powiatu zatwierdzany przez Radę Powiatu.
	Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
	Centrum może pozyskiwać fundusze celowe, unijne i dodatkowe środki na realizację zadań statutowych od instytucji krajowych i zagranicznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami
	Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponosi Dyrektor oraz Główny Księgowy w zakresie mu powierzonym.

§ 5
Nadzór nad prowadzoną przez Centrum gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu.

ROZDZIAŁ IV 
Struktura Organizacyjna
§ 6
1. Dyrektor kieruje i reprezentuje  Centrum na zewnątrz, który jest zatrudniany
i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Centrum.
3. Dyrektor Centrum, w zakresie mu powierzonym, wydaje indywidualne  decyzje administracyjne wynikające  z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności jednostki  oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  
5. Dyrektor Centrum przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
6. Dyrektor Centrum składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności jednostki  oraz przedstawia zestawienie  potrzeb w zakresie systemu  pieczy zastępczej.
7. Dyrektor Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
8. Dyrektor Centrum zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
§ 7
Zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Kozienickiego.
	Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują w szczególności przepisy kodeksu pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.
	Pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Centrum.

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe
§ 8
	Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
	W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
	Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  




