UCHWAŁA NR XXV/195/2021
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3), 3a) i 5) oraz art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Częstochowskiego

Andrzej Kubat

Załącznik do uchwały Nr XXV/195/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 maja 2021 r.
STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W CZĘSTOCHOWIE
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zwane w dalszej części „Centrum” jest
jednostką organizacyjną Powiatu Częstochowskiego nieposiadającą osobowości prawnej.
§ 2. Centrum działa na obszarze powiatu częstochowskiego, a jego siedziba mieści się w Częstochowie
przy ul. Jasnogórskiej 75.
§ 3. Centrum kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
§ 4. 1. Centrum jest jednostką wykonującą zadania własne i zlecone powiatu z zakresu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej, a także organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Przedmiotem działalności Centrum jest:
1) prowadzenie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
2) pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
3) prowadzenie domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
4) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
5) prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej,
6) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółową organizację i zakres działalności Centrum określa regulamin organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego.
§ 5. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych dla jednostek budżetowych.

