
          Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 
                                               Rady Powiatu w Gryfinie  
                                                                z dnia 28 czerwca 2006r.  

 
 

STATUT 
POWIATOWEGO  CENTRUM  POMOCY RODZINIE  W  GRYFINIE 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
 

§  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie przepisów: 
- ustawy o samorządzie powiatowym, 
- ustawy o pomocy społecznej, 
- statutu powiatu, 
- statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz wykonuje zadania przewidziane w innych ustawach. 

 
§  2. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Gryfino. 
 
§  3. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się zapisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
chyba ze przepisy szczegółowe stanowią inaczej.  
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej. 
3. Udostępnienie informacji publicznej określają przepisy ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 
 4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 
 
 
                                                             Rozdział II 
 
                                                        Zakres działania 
 

 
§ 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatowej 
administracji zespolonej, powołaną w celu: 
1) realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, nie zastrzeżonych dla innych 

jednostek, 
2) realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych dla innych jednostek, 
3) realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy o kombatantach, nie zastrzeżonych dla innych 

jednostek, 
4) realizacji zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji 

rządowej. 
 
 
§ 5. Z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje w 
szczególności następujące zadania. 
1. Zadania własne powiatu : 
 

1) Opracowuje i realizuje powiatową strategię 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. 

2) Prowadzi poradnictwo specjalistyczne. 
3) Organizuje opiekę w rodzinach zastępczych, udziela pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłaca 
wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo 
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym 
rodzinom zastępczym. 

4) Zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzy i wdraża programy pomocy 
dziecku i rodzinie. 

5) Pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego 
powiatu. 

6) Przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz 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) Udziela pomocy w integracji ze środowiskiem osobom mającym 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, mające braki w przystosowaniu się. 

8) Udziela pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które 
otrzymały status uchodźcy. 

9) Udziela pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego. 

10) Prowadzi i rozwija infrastrukturę domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym oraz umieszcza w nich skierowane osoby. 

11) Prowadzi mieszkania chronione dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowe ośrodki wsparcia, w tym domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży. 

12) Prowadzi ośrodki  interwencji kryzysowej. 
13) Zapewnia szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 
14) Zapewnia doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej pracowników terenu powiatu. 
15) Sporządza bilans potrzeb powiatu z zakresu pomocy społecznej. 
16) Podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb. 
17)  Realizuje inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach. 

 
2. Z zakresu administracji rządowej : 
 
1 )Prowadzi i rozwija infrastrukturę ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
2)  Udziela pomocy uchodźcom zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłaca 
za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 



3) Realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające 
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. 

 
 

 
 

§ 6. Z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje w szczególności następujące zadania: 
1. Opracowuje i realizuje, zgodne z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowe programy działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w  zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw 
osób niepełnosprawnych. 

2. Podejmuje działania zmierzające do ograniczania  skutków niepełnosprawności. 
3. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. 
4.   Dofinansowuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

rehabilitacyjnych. 
5. Dofinansowuje  likwidację barier architektonicznych,   w komunikowaniu się  i 

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami  osób niepełnosprawnych. 
6. Dofinansowuje sport, kulturę, rekreacje i turystykę osób niepełnosprawnych. 
7. Dofinansowuje zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów. 

8. Dofinansowuje rehabilitację dzieci i młodzieży. 
9.  Dofinansowuje koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 
10. Współpracuje z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 

 
 
 
 
                                                                Rozdział III 
 
                                                    Struktura organizacyjna 

 
 
§ 7.1. Strukturę organizacyjną stanowią : 
1) dyrektor, 
2) stanowiska pracownika socjalnego ds. opiekuńczo- wychowawczych, 
3) stanowisko ds. domów pomocy społecznej, 
4) stanowisko- główny księgowy, 
5) stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych, 
6) stanowiska ds. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
7) Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie – 2 stanowiska  
8) Punkt Interwencji Kryzysowej  
9) Filia PCPR w Chojnie – 1 stanowisko - referent 
2.  Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o    Niepełnosprawności, zwany dalej ,,Zespołem” 
3. Organizację i zasady funkcjonowania  Zespołu określa regulamin organizacyjny 
uchwalony przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. 
4. W zakresie działalności Zespołu- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje w 
szczególności następujące zadania: 
 



1) Organizuje i przeprowadza prace związane z obsługą administracyjną i biurową 
orzekania o niepełnosprawności dzieci do 16-go roku życia oraz osób powyżej 16-go 
roku życia. 

2) Wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
 
 

 
5. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie działa Ośrodek Informacji dla    
    Osób Niepełnosprawnych w Chojnie. 
6. Ośrodek Informacji dla Osób  Niepełnosprawnych  udziela i upowszechnia informacje 
służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, w szczególności o: 

1) prawach osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z kodeksu pracy, 
2) możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, 
3) systemowych rozwiązań dotyczących edukacji osób niepełnosprawnych , pomocy 

społecznej i zabezpieczenia społecznego oraz rehabilitacji leczniczej i wsparcia 
rodzin osób niepełnosprawnych, 

4) instytucjach wsparcia znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej, 

5) organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6) ustawowym wsparciu pracodawców osób niepełnosprawnych, 
7) programach Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych , Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których 
beneficjentami są osoby niepełnosprawne. 

 
§ 8. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty wydaje 
decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
należące do właściwości powiatu. 
 
 
                                                           Rozdział IV 
 
                                                  Gospodarka finansowa 

 
§ 9.Centrum jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych, która pokrywa 
swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a dochody przekazuje na rachunek Powiatu 
Gryfińskiego. 
 1.Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o 
finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków, zwany 
planem finansowym, opracowany przez dyrektora na okres każdego roku budżetowego, 
zatwierdzony przez Radę Powiatu w Gryfinie. 
 
 
 
                                                             Rozdział V 
 
                                                                Mienie  
§ 10. Mienienie  Centrum  stanowią : 

 
1. Składniki majątkowe w postaci ruchomości lub nieruchomości przekazanych 

przez Powiat. 
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
3. Dochody z majątku. 
4. Subwencje, dotacje, zapisy, darowizny. 



        
                                                            Rozdział VI 
 
                                            Postanowienia końcowe 
 

§ 11. Przy wykonywaniu zadań określonych w § 4,5 i 6 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie współpracuje w szczególności z: 
1) organizacjami społecznymi, 
2) kościołami, 
3) związkami wyznaniowymi, 
4) fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu. 
5) oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, 
6) jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, 
7) zakładem ubezpieczeń społecznych, 
8) powiatowym urzędem pracy. 
 

 
§ 12. Strukturę oraz zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i  
 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności określają regulaminy 
organizacyjne. 
§ 13. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego ustalenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


