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 Uchwała Nr XXI/179/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 września 2012 r. 
 

 
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

 
 
             Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 
ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Nadaje się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie statut, o niżej podanej 
treści: 

 
„STATUT 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia Ogólne 
 
      § 2 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką 
organizacyjną Powiatu, działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. 
zm.), 

4)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.        
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  
z późn. zm.), 

6) innych obowiązujących aktów prawnych w zakresie działania Centrum, 
7) niniejszego statutu. 

 
§ 3 

 
Centrum działa w formie jednostki budżetowej.   
 

§ 4 
 
1. Obszarem działania Centrum jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu 

Namysłowskiego. 
2. Siedzibą Centrum jest miasto Namysłów. 
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Rozdział II 
 

Przedmiot i zakres działania 
 

§ 5 
 

1. Przedmiotem działania Centrum są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu  
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych, które to działania są realizowane w szczególności 
w zakresie: 

1) przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń, 
2) pracy socjalnej, 
3) prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
4) analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
6) rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 
7) realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
8) realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej, które są niezastrzeżone na rzecz innych 

podmiotów, 
9) rehabilitacji społecznej, 
10) współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych.   
2. Ponadto przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie Ośrodka Interwencji  

Kryzysowej w Namysłowie w zakresie podanym w Uchwale Nr XL/375/2010 Rady  
Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie zmiany  
uchwały Nr II/24/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie utworzenia Ośrodka  
Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Namysłowie. 

 
 

Rozdział III 
 

Zarządzanie i organizacja 
 

§ 6 
 
1. Dyrektor kieruje Centrum, reprezentuje jednostkę na zewnątrz i uprawniony jest do 

składania w jej imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań, w sprawach 
związanych z zakresem działania Centrum. 

2. Dyrektor uprawniony jest do dochodzenia wierzytelności Powiatu Namysłowskiego 
związanych z zakresem działania Centrum. 

 
§ 7 

 
1. Dyrektora Centrum powołuje Zarząd Powiatu w sposób określony w obowiązujących 

przepisach. 
2. Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje jego zastępca. 
4. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości 

powiatu decyzje administracyjne wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor  
i inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Dyrektora. 

5. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości 
powiatu decyzje administracyjne wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor  
i inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Dyrektora. 
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6. Starosta może upoważnić Dyrektora do zawierania i rozwiązywania umów 
cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka. 

7. Starosta może upoważnić Dyrektora do zawierania umów o dofinansowanie ze środków 
PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

8. Starosta może upoważnić Dyrektora do wydawania dyspozycji w zakresie 
gospodarowania środkami znajdującymi się na rachunku bankowym dla środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

9. Starosta może upoważnić Dyrektora do podpisywania sprawozdań jednorazowych za 
pośrednictwem Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).    

10. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 
  
 

§ 8 
 

Zasady funkcjonowania Centrum i jego strukturę organizacyjną określa regulamin 
organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego. 
 
 

Rozdział IV 
 

Mienie i gospodarka finansowa 
 

§ 9 
 
Majątek Centrum może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych  
z przedmiotem działalności Centrum. 
 

§ 10 
 
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

dla jednostek budżetowych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i wydatki. 
3. Centrum pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody 

odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu. 
4. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 
5. Centrum do realizacji swoich celów może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, 

zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także ze 
źródeł określonych w odrębnych przepisach. 

 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11 
 
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 
 

§ 12 
 
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
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§ 13 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 
§ 14 

 
Traci moc uchwała: 
 
Nr XV/125/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz uchwalenia jego 
jednolitego tekstu.  
 

§ 15 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

         Przewodniczący Rady Powiatu 
         Namysłowskiego 
 
 

                  Roman Półrolniczak 
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Uzasadnienie 
 

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie (jednolity tekst)  

został uchwalony uchwałą nr XV/125/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia                       

25 stycznia 2012 r.  

W związku z tym, iż na II półrocze 2012 r. zaplanowano zmiany w strukturze 

organizacyjnej Centrum oraz mając na uwadze nowe regulacje prawne jakie weszły w życie       

w I półroczu 2012 r. niezbędnym stało się dostosowanie statutu do obowiązującego stanu 

prawnego.  

W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba dokonania zmian w treści 

omawianego dokumentu.  

 
 
      Z poważaniem  

 
         Kierownik  
Powiatowego Centrum  
   Pomocy Rodzinie 

 
                  Ryszard Kalis 

    


