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UCHWAŁA NR XLII/298/22 

RADY POWIATU OPOLSKIGO 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Na podstawie art. 6  ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu Opolskiego 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr V/22/99 Rady Powiatu Opolsiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Opolskiego: nr XVI/110/04 
z dnia 17 czerwca 2004 r., XXX/193/06 z dnia 30 marca 2006 r., nr XV/95/12 z dnia 23 lutego 2012 r., 
XLV/315/18 z dnia 18 października 2018 r., nr VI/42/19 z dnia 11 lutego 2019 r. dokonuje się następujących 
zmian: 

1) §1 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§.1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Powiatu Opolskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27.”;; 

2) uchyla się §4; 

3) Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu otrzymuje treść, jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

2. Pozostała treść uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostaje bez zmian. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLI/289/22 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Staut 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Opolskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 
 
2. Siedziba Centrum znajduje się w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27. 
 
3. Zakres działania Centrum obejmuje teren Powiatu Opolskiego. 
 
 

§2 
Centrum realizuje swoje zadania w szczególności w oparciu o postanowienia: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U.  
z 2022 r. poz. 447) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze 
zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1249) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 ze zm.), 
6) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz.1472 ze zm.) oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 
8) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

528), 
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 

zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  
10) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
11) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  
13) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 530), 
14) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§3 

1. Centrum realizuje zadania Powiatu Opolskiego z zakresu: 
1) pieczy zastępczej, 
2) pomocy społecznej, 
3) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
5) wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się                                              

w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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6) udzielania pomocy repatriantom. 
 

2. Centrum realizuje także inne zadania Powiatu Opolskiego, określone przepisami prawa 
oraz podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb. 
 

Rozdział II 
Organizacja i zarządzanie 

 
§4 

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor. 
 
2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych oraz realizację planu finansowego 
Centrum. 
 
3. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz. 
 
4. Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie działania Centrum, w granicach udzielonych 
pełnomocnictw. 
 
5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
pracowników Centrum. 
 
6. Dyrektor wydaje regulaminy, zarządzenia i inne akty, związane z funkcjonowaniem 
Centrum. 
 
7. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Centrum określa jego reglamin 
organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego. 
 

Rozdział III 
Gospodarka finansowa 

 
§5 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach 
publicznych. 
 
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. 
 
3. Działalność Centrum  finansowana jest z budżetu Powiatu Opolskiego. 
 
4. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie                                  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe 
przepisy prawa. 
 
2. Zmiany w Statucie dokonywane są  w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 

W związku z wszczęciem postępowania nadzorczego Wojewody Opolskiego w sprawie naruszenia ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, przygotowano projekt uchwały, 
dostosowując się do zastrzeżeń Wojewody. 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego zobowiązał Zarząd Powiatu Opolskiego do przygotowania 
projektu uchwały uwzględniając stosowne przepisy. 

W związku z powyższym, przgotowano przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego 

  

Henryk Lakwa 

z up. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu 

Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Opolu 

  

Małgorzata Szymczykowska 
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