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/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, zwane dalej Centrum, działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r.
poz. 599 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817),
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 575 z późn. zm.),
10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
11) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.),
12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.),
13) uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
14) uchwały Nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie
połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Oświęcimiu,
15) uchwały Nr XI/107/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie
połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej
w Oświęcimiu.”.
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2. W § 3. ust. 1 dodaje się pkt 5), 6) i 7) w brzmieniu:
„5) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) ustawy o repatriacji,
7) ustawy o Karcie Polaka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Uzasadnienie

W związku z:
– ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
– ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.),
– rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania
staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów
wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2279),
– ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.),
– rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału
rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2275),
– rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru
formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2274).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zostało wyznaczone przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
do prowadzenia działań na podstawie wyżej wymienionych przepisów, należących do właściwości Starosty. Jednocześnie
w § 1. Statutu uwzględniono obowiązywanie nowych publikacji tekstów jednolitych powołanych w nim ustaw.
Wobec tego zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Jednostki.
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