
UCHWAŁA NR XLIV/222/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze 
w roku 2017 oraz z efektów pracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017 wraz z wykazem 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1868 ze zm.), art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze 
zm.) oraz art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjmuje sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Jeleniej Górze z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 
2017 oraz z efektów pracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej na rok 2018. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w art. 112 ust. 12 nakłada na kierującego powiatowym 
centrum pomocy rodzinie obowiązek składania radzie powiatu corocznego sprawozdania z działalności wraz 
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Kolejno zgodnie z treścią art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Centrum, jako organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej, jest zobowiązane przedstawiać staroście i radzie powiatu coroczne sprawozdanie z efektów pracy 
w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych 
sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady powiatu, co zostało wskazane wyżej. 
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