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w sprawie zmiany u c h w a ł y N R V/22/99 R a d y Powiatu Opolskiego

z dnia 25 marca 1999 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U . z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu
Opolskiego uchwala, co następuje:

§1

W § 2 pkt 1 uchwały N R V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zmienia się treść Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, będącego załącznikiem do wyżej wymienionej
uchwały, który po zmianie otrzymuje poniższe brzmienie:
«
Statut
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, zwane dalej Powiatowym Centrum,
jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego.
2. Siedzibą Powiatowego Centrum jest miasto Opole, ul. Książąt Opolskich 27.
3. Powiatowe Centrum działa na terenie Powiatu Opolskiego.
Rozdział I I
Przedmiot działania.
§2
1. Powiatowe Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 1508 z późn.
zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U . z
2018 r. poz. 998 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U . z 2015 r.
poz. 1390),
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U . z 2017 r. poz. 2077 z
późn. zm.),
7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U .
z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.),
9) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U . z 2018 r. poz. 1061),
10) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.),
11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy
celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1352).
§3
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
2.

Powiatowe Centrum realizuje zadania Powiatu Opolskiego z zakresu:
pomocy społecznej,
pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy,
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się
w Rzeczypospolitej Polskiej,
wsparcia kobiet w ciąży i rodzin,
Realizacji świadczenia „Dobry start",
Realizacji zadania „Pomoc dla repatriantów".
Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej,
samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Rozdział I I I
Organizacja i zarządzanie.

§4
1. Działalnością Powiatowego Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych oraz realizację planu finansowego
Powiatowego Centrum.
3. Dyrektor reprezentuje Powiatowe Centrum na zewnątrz.
4. Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie działania Powiatowego Centrum w ramach
udzielonego pełnomocnictwa.
5. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

6. Dyrektor wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Powiatowego
Centrum.
7. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum określa
regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego.

Rozdział I V
Gospodarka finansowa.

§5
1. Powiatowe Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum jest roczny plan finansowy.
3. Działalność Powiatowego Centrum finansowana jest z budżetu Powiatu Opolskiego.
4. Powiatowe 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 w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnrcznacy Rady
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