UCHWAŁA NR XXXIX/227/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawyz dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2017r., poz.1868 z póź. m. ), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co
następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XXI/132/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wprowadza się
następujące zmiany:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zwane dalej „Centrum”, utworzone uchwałą
Nr I/2/2002 podjętą przez osobę pełniącą funkcję organów publicznych działającą za Radę Powiatu
z dnia 2 stycznia 2002r., działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
8) ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich,
9) innych obowiązujących aktów prawnych,
10) niniejszego Statutu".
2. §3 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 otrzymują brzmienie:
"1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo,
zadania z zakresu administracji rządowej, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz
wynikające z przepisów prawa z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) pieczy zastępczej,
3) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
"3. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami
pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami".
"5. Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy: Kodeksu pracy, ustawy
o pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
ustawy o pomocy społecznej".

3. §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Centrum wykonując zadania korzysta z nieruchomości położonej w Sztumie przy Os.
Sierakowskich 15 przekazanej w trwały zarząd Decyzją Nr GK.II.6844.2.2017 Zarządu Powiatu
Sztumskiego z dnia 28.08.2017r. w sprawie przekazania trwałego zarządu między jednostkami
organizacyjnymi".
§2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
Zmiana statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie spowodowana jest
w szczególności zmianami dotyczącymi otrzymania w trwały zarząd budynku przy
Os. Sierakowskich 15 oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów prawnych.
Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2017r., poz.1868) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

