
Uchwała Nr XVI/150/2012 

Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 1 czerwca 2012 r. 

 

o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  

i ustaleniu tekstu jednolitego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art.12 pkt 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ) w związku z art. 112 ust.1 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1769 z póżn. 

zm.), Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§1 

W statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie stanowiącym zał. Nr 1 do 

Uchwały Nr XVI/150/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zmianach 

w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i ustaleniu tekstu 

jednolitego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,, §1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zwane dalej ,,Centrum” 

działa w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

2) ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm), 

3) ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 

4) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 

z późn. zm.), 

5) statut Powiatu Lubaczowskiego uchwalonego uchwałą nr XX/185/2000 Rady 

Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podk. 

z 2010r. Nr 68 poz. 133014 z późn.. zm.), 

6) niniejszego statutu.”, 

 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4 . 

1. Centrum realizuje zadania własne Powiatu oraz administracji rządowej z zakresu    

pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

2. Centrum wykonuje zadania Powiatu z zakresu pieczy zastępczej w oparciu o ustawę z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zakresu 



działania Centrum należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone 

na rzecz innych podmiotów.” 

     3)  § 9 otrzymuje brzmienie: 

 ,,§ 9. Dyrektor Centrum składa:: 

1) Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubaczowie oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej,  

2) Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie 

systemu pieczy zastępczej.”, 

    4)  § 10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. 

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, decyzje administracyjne 

wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor i inni pracownicy Centrum 

upoważnieni na wniosek Dyrektora. 

2. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, decyzje wydaje Starosta lub 

z jego upoważnienia Dyrektor lub inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek 

Dyrektora.”, 

  5) § 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 13.  

Centrum używa pieczęci o następującej treści: 

POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE 

W LUBACZOWIE 

37-600 Lubaczów, Mickiewicza 45 

NIP 793-14-09-775, REGON 650903316 

Tel.(016)6329460, fax (016)6329463”. 

 

§2 

Ustala się tekst jednolity Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 



§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


