
Strona 1

UCHWAŁA NR XVI/171/2012
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy 

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

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o następującej 
treści: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne. 

§ 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, zwane dalej “Centrum”, działa 
w szczególności na postawie: 

1)uchwały nr IV/24/99 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

2)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm.); 

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

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

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

6)ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532, z późn. zm.); 

7)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.); 

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

9)niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Raciborskiego z siedzibą w Raciborzu 
przy ul. Klasztornej 6. 

2. Centrum działa na terytorium Powiatu Raciborskiego. 

3. Centrum używa pieczęci o treści: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu”. 
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Rozdział 2.
Cele i zadania Centrum. 

§ 4. Centrum wykonuje zadania publiczne Powiatu Raciborskiego z zakresu: 

1)pomocy społecznej; 

2)pieczy zastępczej; 

3)rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; 

4)pomocy repatriantom; 

5)przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

§ 5. Centrum realizując swoje zadania współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy 
społecznej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 6. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej decyzje administracyjne wydaje, 
z upoważnienia Starosty Raciborskiego, Dyrektor Centrum lub pracownik Centrum upoważniony 
na wniosek Dyrektora. 

§ 7. Dyrektor Centrum może zawierać i rozwiązywać umowy cywilnoprawne w zakresie swojej 
właściwości. 

§ 8. Centrum wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja. 

§ 9. Zarząd Powiatu powołuje Dyrektora Centrum wyłonionego w drodze konkursu. 

§ 10. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz. 

§ 11. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum. 

§ 12. Organizację Centrum określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd Powiatu 
Raciborskiego. 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa. 

§ 13. Majątek Centrum może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych 
z działalnością statutową. 

§ 14. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe. 

§ 15. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają właściwe powszechnie 
obowiązujące, przepisy prawa. 

§ 16. Zmiany statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

§ 17. Uchyla się uchwałę nr XLVII/448/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 
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§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

RADCA PRAWNY 

Marta Topór-Piórko

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Adam Wajda
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Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jednostkami budżetowymi są jednostki 

organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają 

swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio 

dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa 

działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. 

Na podstawie art. 19 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) można stwierdzić, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu jest jednostką organizacyjną Powiatu. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Dyrektor przygotował nowy Statut 

Centrum, który przedłożył Radzie Powiatu do zatwierdzenia. 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe 

i uzasadnione. 

 

KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH 

Aleksander Kasprzak

WICESTAROSTA 

Andrzej Chroboczek


