
Uchwała Nr XXVI/204/2021 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XXXVI/235/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 maja 2009 roku, 

zmienionym uchwałą Nr XX/137/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 

roku oraz uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 marca 2016 

roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„ 
1. Siedzibą Centrum jest miasto Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 12. 

2. Centrum jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych 

dla jednostek budżetowych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. 

5. Centrum posiada własny rachunek bankowy. 

6. Obszarem działania Centrum jest Powiat Stalowowolski. 

7. Centrum używa podłużnej pieczęci o treści: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 37-450 Stalowa Wola 

ul. 1-go Sierpnia 12”. ”. 
 

2. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Stalowowolskiego. 

2. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za realizację zadań statutowych i całokształt działalności Centrum. 

3. Do zakresu działania Dyrektora Centrum należy w szczególności: 

a. ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych, 

b. nadzór nad majątkiem Centrum, 

c. reprezentowanie Centrum na zewnątrz, 

d. przedkładanie Zarządowi Powiatu planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich 

realizacji, 

e. zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych, 

f. wydawanie opinii dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego o kandydatach na kierowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, 

g. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub 

częściowo opieki rodzicielskiej, 



h. składanie Radzie Powiatu Stalowowolskiego corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz 

przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, która to Rada na podstawie tego wykazu 

opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej w powiecie stalowowolskim, 

i. nadzór nad zespołem pracowniczym, 

j. ustalanie zakresów czynności określających zadania, obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność, dla 

pracowników Centrum, 

k. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, 

l. tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych, 

m. kształtowanie właściwego stosunku personelu do klientów Centrum, 

n. zatrudniane, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników. 

4. Dyrektor wydaje zarządzenia oraz regulaminy i instrukcje dotyczące funkcjonowania Centrum.  

5. Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi, a ich zwierzchnikiem jest Dyrektor Centrum.”. 
 

 

3. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„  Wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrum, a także tryb pracy i zasady funkcjonowania Centrum określa 

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli uchwalony przez Zarząd 

Powiatu Stalowowolskiego.”. 
 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 Ryszard Andres 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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