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I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Podstawną prawną działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu stanowią  

w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 

595 z późn. zm. ). 

2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. 

nr 223, poz. 1458 ). 

3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z 

późn. zm. ). 

4) Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnoprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) 

7) Innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzenia spraw. 

§ 2 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Olkuski. 

2) Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Olkuszu. 

§ 3 

1. Centrum jest budżetowa jednostką organizacyjną Powiatu realizującą zadania z 

zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

2. Siedzibą Centrum jest miasto Olkusz. 

 

II. Zakres działania 

§ 4 

Zadania Centrum wynikają z przepisów prawa i dotyczą w szczególności: 

1) Pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu 

administracji rządowej, należących do właściwości powiatu). 

2) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

3) Przeciwdziałania przemocy. 

4) Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

 



III. Organizacja i zarządzanie jednostką 

§ 5 

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres działania Centrum, 

jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin 

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu. 

§ 6 

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu. 

3. Dyrektor zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i 

efektywnego funkcjonowania Centrum. 

4. Dyrektor Centrum jest przełożonym służbowym oraz wykonuje czynności z zakresu 

prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Centrum pracowników. 

§ 7 

Prawa i obowiązki pracowników Centrum określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 

roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 

Regulamin pracy ustalony przez Dyrektora w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące  

w tym zakresie przepisy prawa. 

 

IV. Gospodarka finansowa 

§ 8 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu jest jednostką budżetową i prowadzi 

gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi rachunkowość oraz sporządza 

sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy. 

§ 9 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada odrębny rachunek bankowy. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uchwala Rada Powiatu  

w Olkuszu. 

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

 

 


