
Uchwała XL/277/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej Dom Dziecka „Szansa” w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie, 

oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3a 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) 
Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/227/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 listopada 2021 r. 
w sprawie utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Szansa” 
w Namysłowie, zmiany Statutu Domu Dziecka w Namysłowie, oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Namysłowie zmienia się statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
stanowiący  załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/277/2022 
                                                                             Rady Powiatu Namysłowskiego 
                                                                                z dnia 29 czerwca 2022 roku.   

 
 
 

STATUT 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  

 
Rozdział I 

 

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

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze 
zm.); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) ; 
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 

1282 ze zm. ); 
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm. ) ; 
5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 821 ze zm.);  
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ); 
7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1249 ); 
8) innych obowiązujących aktów prawnych w zakresie działania Centrum; 
9) niniejszego statutu. 

§ 2. Centrum działa w formie jednostki budżetowej.   
§ 3.1. Obszarem działania Centrum jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu Namysłowskiego. 
2. Siedzibą Centrum jest Namysłów, Plac Wolności 1. 

  
 

Rozdział II 
 

Przedmiot i zakres działania 
 
§ 4. 1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania 
określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa:    

1) pomocy społecznej, 
2) pieczy zastępczej,  
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,      

2. Zadania te 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 i instytucjonalnej 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.   

3 . W ramach Centrum funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

Załącznik do uchwały Nr XL/277/2022

Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F9456C5C-7892-4D00-8215-62ED9D8F089A. Podpisany Strona 1 z 3



1) Dom Dziecka w Namysłowie; 
2) Dom Dziecka „Szansa” w Namysłowie. 

4.  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.              
5.  Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty Namysłowskiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej.  

 
 

Rozdział III 
 

Zarządzanie i organizacja 
 
§ 5. 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. 
 
§ 6. 1. Dyrektora Centrum powołuje Zarząd Powiatu w sposób określony w obowiązujących     
przepisach. 
2. Dwóch Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca. 
4. Starosta może upoważnić Dyrektora do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych  
z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka. 
5. Starosta może upoważnić Dyrektora do zawierania umów o dofinansowanie ze środków PFRON zadań z 
zakresu rehabilitacji społecznej. 
6. Starosta może upoważnić Dyrektora do wydawania dyspozycji w zakresie gospodarowania środkami 
znajdującymi się na rachunku bankowym dla środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
7. Starosta może upoważnić Dyrektora do podpisywania sprawozdań jednorazowych za  pośrednictwem 
Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).    
8. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 
  
§ 7. 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 
 
§ 8. Majątek Centrum może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z przedmiotem 
działalności Centrum. 
 
§ 9. 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. 
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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 
 
§ 10. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 
§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
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