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UCHWAŁA NR XIV/145/2016
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz uchwała Nr
XII/138/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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Załącznik
do uchwały Nr XIV/145/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 13 stycznia 2016 r.
Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, zwane dalej Centrum, działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz.
1619 – t.j. z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 – t.j. z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),
4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 – t.j. z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 – t.j. z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 – t.j.),
7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 – t.j.
z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – t.j. z późn. zm.),
9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
332 – t.j. z późn. zm.),
10) uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
11) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu, nie posiadającą osobowości prawnej
i działającą jako jednostka budżetowa powiatu oświęcimskiego.
2. W strukturze organizacyjnej Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
3. Siedzibą Centrum jest miasto Oświęcim.
4. Terenem działania Centrum jest obszar powiatu oświęcimskiego.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 3. 1. Do zadań Centrum należy realizacja zadań własnych o charakterze ponadgminnym oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Do zadań Centrum należy również realizacja zadań powierzonych na podstawie innych aktów prawnych.
§ 4. 1. Centrum sprawuje nadzór nad:
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1) domami pomocy społecznej,
2) ośrodkami wsparcia,
3) warsztatami terapii zajęciowej.
2. Centrum koordynuje zadania związane z realizacją:
1) powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2) powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
3) programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
4) powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
5) rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 3-letnich powiatowych programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
§ 5. Przy realizacji swych zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej,
sądem rodzinnym i opiekuńczym, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
Rozdział 3.
Organizacja
§ 6. 1. Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor zarządza i kieruje Centrum na podstawie aktów prawnych oraz udzielonych pełnomocnictw
i wydanych upoważnień.
3. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie
i organizację.
4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w Centrum.
§ 7. Szczegółową organizację i działanie Centrum określa Regulamin organizacyjny opracowany
przez Dyrektora, a zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. Centrum jest jednostką budżetową powiatu i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą działalności Centrum jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu
powiatu.
3. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
Rozdział 5.
Gospodarka mieniem
§ 9. Centrum wyposażone jest w mienie, którego wartość odzwierciedlona jest w bilansie.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 10. Wszelkie zmiany w statucie uchwala Rada Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek

