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ucH\ryALA NR 86/XlIl/201 1
RADY POWIATU NOWOTARSI{IEGO
z clniir 3? paZdzi*r-nika 201 1 r'

w $prnwie uchw{leni'n Stltutu Powiaturvcgo f-lentrum Pomocy Rodzinie }v N0wym'l':trgu

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy zdniar 5czerwcer l99E r. osamorziidzie perrvisls\,t'yrn (Dz.U. z?001r., ru
4?"poz. 1592 zptiar.znr.), ar1. llust?ustawyz2T sierpnia2009 r. oi'inansach pulrlicznych (Dz.U.220'19 r.,
trr 157, poz. i240 z pai.n. zm.) Rado Pcrviau Nor,votsrskiego uchwlla' co nostqpuje :
$ l. Uchwala sis Smtut Powiotr:u,ugo Ci;nrrrim Pomocy Rodzinir'

1v

|'[owym Targu zgodnic z trc$ciil zairlc;:nika

o niniejszej Uchwaly.

$ 2. Traci moc Uchwala hlr 339/1ftM006 Rody Powianr Norvotarskiego z
r slrrawie nadsnir Snruru Powiatowemu Centrum Pornocy Rrrdzinie rv Nr)wYffi Targu.

dnia 28 wrze(nia 20')6 r,

$ 3. Wykonanie Llchwaiy powierzo siq ZarzEd,rwi f orviatu Nowotarstiego'
$ .1. Uchwa.la tvchodzi w 2ycie po uptyurie

l4 dni ad dnia cgtroszenia

rv Dzienniku [Jrzqdowym Wojewoc znva

{alopolskiego.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr 86,1Xfll/201
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Rady Powiatu Norvotarsk iego

34'400 NorvY Tnrg

z dnia

27 prildziernika 20 t I

r.

Ststut Powiatowego Centrum Pornocy Rorlziuie rv N0w1'm Targu
Rozdzial

l.

Postanorvienia o96lne

l.Powiarowe Centrum Pomocy Radzinie wNowym Targu zwane daiej ,,Centntnr" jest jednlsdiq
organizacyjn4 Powiaru Nowotarskiego urwor?onq w celu wykrrn;.ruanit zsdafi z zakresu pomocy spoteczncj,
vJ.\pierania roclziny i pieczy z'astqpczcj, pr'zeciwdeialania przeftIowy w rodainie i rvspierania os6b
111.

niepehursprawnych.
2. Cennutn

&iala na podsto*'ie przepisriw:

) usuwy z dnia 5 uzcrrvca 1998 r. o sirnrorzqdzi+ pr;u,iirt{rwyrrr (t)z.tl. z ?001 r., nr 142, poz.. 1 59? t pbi:t.
!) ustawy z dnia l? marcn 2004 r. o Lronrtrcy spolecmej (Dz.U. z ?0i)9 r., nr 175, poz. 1362 z p6in. zm. )
l

3) ustawy z dnia 37 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r., nr I 57, poz,. l?40

4) ustawy z dnia

?7 sierpnia 1997 r. o rehlbilitacji zarwodawej

niepehrosprawnych ( tekst jednoliry Dz-U. z 20 |

I r. , rv

127

, poz. 7?

i spolecznej

z.

zr

t. )

pdin. znt. ;

oriiz zatrudniiurirr os6b

l)

5)usnwy ztlniu 29 liprru 200-$ r. (rpr/eciwdziulrrriu przernocy wrodzinie (Dz-U- 2200-5 r., nr lS0, poz. 1493
z p6in. zrn.)
6) ustawy z dnia 9 czerwca 20ll r. o rvspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej (Dz.U, z20tt r., Nr 149,
poz. 887)
7) starutu Powi stu Nr.rwotarski cgrr
$ 2"

l.

Centrum jest jednostkil budietowEl.

?. SiedzibqCentrun jest tniastQ Nowy Torg.
3, Przy Centrurrr dziala Powiatowy Zesp6l
o

do Spraw Orzekania

o Nicpctnosprarvno$ci.

Ccntrun zitpcwnia

bslugE administracyj uo-biurowq Zespolowi.

l.Z zakresu

pornocy sp+l*cznej, wspirrania rodziny i ,rysretnu pieczy zastqpczej t)raz pueciwdzialania
przcnrocy w roclzinir:. Ccntrum r,;ykonujc zadunia rvlasnc powiatu i zlcconc do rcalizar:ji pncz administracjq
rz{dowa.
$

3.

os6b niepeinosprawnych Centtum reolizuje zsd$ia powiatr.r okre$lone w us qwie
rr rehabilitrrcji zarvodrrwclj i spolccmr:j or(rz zatrudnianiu os6b rrirlpclnosprawrtych
2.

Z zskresu wspierania

1. Przy realizacji swych zndari Cenfi'um rvsp6tpracuje z organami adrninisuacji parisnvowej

i

samorzqd,lwej.

orgar:izocjnnri pozor:4dowymi olaz osobsmi pra*'nyuri ijednostkami otganizacyjnyrni dzialajqcymi na podsrawie
pzepis6w o srosunku Pafisrw:r do Koi,)iola Katotickiego w Rzcczypcrspolitej Polskicj, $to,quaku Pari.stw's do ir,nych
ko$ciol6vr i ervi4gkdw wyznanicr rvych,

Rozdzial2.
KieroWrr ictWO Cen trurn

$4. l.Dzialalnoiciq Centrunr kieruje Dylektor zatrudniany przez Stnrostq Pou'iatu Norvotarukiego, przy
pornocy ZostEpcy Dyrektoru i Clownego Ksiqgowego
2, Dyrcktor Ccntrum i Zaslgpca Dyrcktorn Ccntnrm rvydajl e upown2nicrtio Sulrosty Nourtttarskicgo tlct;yzjc
atlminiscrlcyjne rv indyr,vidualnych spralvach z zakresu ponlocy spoteczrrej oraz pieczy zttstEpczej, nale2qcyt [r do

wtaiciwoici pou'iaru
3, Dyrcktor Centrurn jesi shrZbowynr przelozonym wszystkich pracorvnikdw Llcntrunr

Id: hl,AUKI-INTEA-LILNIE-NMMVU.GwYMQT. I'odpisatty
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Rozdzial3,

*truktura orglnielcyjnl Cenrum

izasady organizacji pracy Centrum, o ulszs eflkrcs komperencji
kierowniczach oraz pozostatych pracownik6w Cer trum
na
stanowiskech
i odpowicdzialno$ci osdb zsmrdrriorrych
Powism Norvorarskiego
Zatzqd
okre$la Regulanrin Organizauyjny uchwalony przcz
$ 5, Szczegotowq $rrukturg organizacl'jna.

Rozdtiul4.
Finansc

jest plan finansowy
$ 6. i.Podstaw4gospodarki tinansowej Centrum
2, Zasady gospodarki finansowej Centntnr regulujq odrgbnc przcpisy pftiwnc

Rozdzial5.
Przepisy kotlcowe
$ ?. Statr:t podlega ogloszeniu

w Dzienniku Urzqilowym Wcrjewdclztwa Mitlopolskicgo.
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Podpisauy

Stmr.a 2

