
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/      /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
w sprawie: nadania  statutu  Powiatowemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Wodzisławiu 

       Śląskim. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z póź. zm) w związku z art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim          

w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 

2. Uchyla się uchwałę nr XLVII/566/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                
22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie    
w Wodzisławiu Śląskim wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XXI/270/2008 z 
dnia 26 czerwca 2008 roku. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik 
do projektu uchwały Nr XLVIII/      /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

  
 

STATUT 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim 
 
 

Dział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zwane dalej „Centrum” 
działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: 

1) ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., 
2) ustawa o pomocy społecznej z  dnia 12 marca 2004 r. i przepisów wykonawczych 

wydanych  na jej podstawie, 
3) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., 
4) ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 
5) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., 
6) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., 
7) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., 
8) ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., 
9) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 2 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest samodzielną budŜetową 
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działające jako wyodrębniona 
budŜetowa jednostka organizacyjna Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 

 
Dział II 

Nazwa i siedziba jednostki budŜetowej 
 

§ 3 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim działa pod nazwą 
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim”. 

2. Siedzibą Centrum jest miasto Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław 
Śląski. 

3. Centrum uŜywa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach 
oraz w korespondencji nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski”. 



 
Dział III 

Przedmiot działalności 
 

§ 4 
1. Centrum wykonuje zadania powiatu określone w szczególności przepisami ustaw: 

1) o pomocy społecznej, 
2) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
3) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
4) o ochronie zdrowia psychicznego,  

2. Centrum realizuje inne zadania Powiatu Wodzisławskiego określone w przepisach 
prawa oraz podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb. 

3. Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z organami administracji 
rządowej i samorządowej, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami                  
i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
innymi osobami prawnymi  i fizycznymi. 

Dział IV 
Organizacja i zarządzanie Centrum 

 
§ 5 

1. Centrum kieruje Kierownik w randze Dyrektora zatrudniany przez Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego. 

2. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictw  i upowaŜnień udzielonych 
przez Starostę Wodzisławskiego, o ile jest to niezbędne do realizacji zadań 
statutowych Centrum. 

3. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum, a w szczególności za: 
1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, 
2) realizuje budŜet Centrum, 
3) gospodaruje powierzonym mieniem, 
4) zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum. 

 
§ 6 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Centrum określa 
regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Dyrektor Centrum realizuje zadania, o których mowa w § 4 niniejszego  statutu, przy 
pomocy Zastępcy dyrektora i pracowników zatrudnionych w Centrum. 

3. Zastępcę dyrektora Centrum zatrudnia Dyrektor w uzgodnieniu ze Starostą. 
4. Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia i polecenia słuŜbowe w sprawach 

funkcjonowania Centrum. 
5. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 
6. Stosunki pracownicze w Centrum reguluje regulamin pracy nadawany zarządzeniem 

Dyrektora. 

 

 



Dział V 
Gospodarka finansowa 

 
§ 7 

1. Centrum działa jako jednostka budŜetowa  w rozumieniu przepisów ustawy                   
o finansach publicznych. 

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budŜetu uchwalonego przez 
Radę Powiatu Wodzisławskiego. 

3. Majątek Centrum stanowi własność Powiatu Wodzisławskiego i moŜe być 
wykorzystywany tylko dla potrzeb  związanych z działalnością statutową Centrum. 

4. Dochody i wydatki Centrum realizowane są na podstawie przepisów ustaw: 
1) o finansach publicznych, 
2) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
3) o rachunkowości 

     oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych. 
 

Dział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

 
Przekształcenie lub likwidacja Centrum moŜe nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 9 
 

Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidywanym do jego uchwalenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XLVIII/       /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
 
w sprawie:  nadania  statutu  Powiatowemu  Centrum   Pomocy  Rodzinie                               

w  Wodzisławiu  Śląskim 
 
 
 

Zmiana statutu jednostki wynika z wejścia w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku 
nowej ustawy o finansach publicznych. 

W obecnym statucie uwzględniono takŜe konieczne zmiany treści merytorycznych.     
I tak: w Dziale I w § 1 wprowadzono przejrzysty zapis aktów prawnych, na podstawie 
których funkcjonuje jednostka. 
Wprowadzono zmiany treści Działu III § 4,  w brzmieniu: 
„    1. Centrum wykonuje zadania powiatu określone w szczególności przepisami ustaw: 

1) o pomocy społecznej, 
2) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
3) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
4) o ochronie zdrowia psychicznego,  

2. Centrum realizuje inne zadania Powiatu Wodzisławskiego określone w przepisach 
prawa oraz podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb. 

3. Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej 
i samorządowej, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami                                    
i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
innymi osobami prawnymi  i fizycznymi”. 

Dział IV § 5 pkt. 3 otrzymał brzmienie: „Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum,                      
a w szczególności za: 

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, 
2) realizuje budŜet Centrum, 
3) gospodaruje powierzonym mieniem, 
4) zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum”. 

Dział V otrzymał brzmienie:  
„ 1. Centrum działa jako jednostka budŜetowa  w rozumieniu przepisów ustawy 
            o finansach publicznych. 

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budŜetu uchwalonego przez 
Radę Powiatu Wodzisławskiego. 

3. Majątek Centrum stanowi własność Powiatu Wodzisławskiego i moŜe być 
wykorzystywany tylko dla potrzeb  związanych z działalnością statutową Centrum. 

4. Dochody i wydatki Centrum realizowane są na podstawie przepisów ustaw: 
1) o finansach publicznych, 
2) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
3) o rachunkowości 
oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych”. 



Obecna treść statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim 
uwzględnia wcześniej wprowadzone zmiany. 

 
 DYREKTOR 

      Powiatowego Centrum Pomocy 
      Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
 
             /-/ mgr Irena Obiegły 
 


