
Załącznik 
Do Uchwały Nr ………….. 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia ….. 

 
STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W KRAPKOWICACH 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1  

 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach zwane dalej „Centrum” jest 

budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Krapkowickiego, zwanym dalej „Powiat” 
utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, działającą na 
podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz obowiązujących przepisów 
prawa. 

2. Centrum jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Staroście 
Krapkowickiemu, zwanemu dalej „Starostą” wchodzącą w skład powiatowej administracji 
zespolonej. 

3. Siedzibą  Centrum jest miasto Krapkowice, ul. Kilińskiego 1. 
4. Centrum działa na terenie Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 2 

 
 Centrum działa w szczególności na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm), 
2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), 
3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 

z późn. zm.), 
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poza. 721 z późn. zm.), 
5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885  

z późn. zm.). 
 

Rozdział II 
Zadania  

 
§ 3 

 
1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, 

zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu: 
1) pomocy społecznej, 
2) pieczy zastępczej, 
3) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

3. Przy Centrum funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 



4. Przy realizacji zadań  Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, 
z jednostkami samorządów terytorialnych, ich jednostkami organizacyjnymi oraz 
administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

5. Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
6. Szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych oraz samodzielnych 

stanowisk pracy określa „Regulamin Organizacyjny” Centrum uchwalany przez Zarząd 
Powiatu. 

7. Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych  
i przepisy Kodeksu Pracy. 

 
Rozdział III 

Organizacja i zarządzanie 
 

§ 4 
 

1. Działalnością  Centrum kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu. 
2. Dyrektor reprezentuje  Centrum na zewnątrz. 
3. Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie działania Centrum w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa. 
4. Dyrektor wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Centrum. 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§ 5 
 

1. Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami 
ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej  Centrum jest roczny plan finansowy. 
3. Wydatki Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody uzyskane 

odprowadzane są na rachunek dochodów Powiatu. 
4. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 6 
 

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 
 

§ 7 
 

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 
 

§ 8 
 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krapkowicach przez Radę Powiatu w Krapkowicach. 

 
 

 


