
UCHWAŁA NR 317/XLIX/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 25 października 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala 

się: 

 

STATUT 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

WE WRZEŚNI 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, zwane dalej „Centrum” jest 

jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Centrum jest miasto Września, ul. Wojska Polskiego 1. 

 

 

 Rozdział II  

Cele i zakres działalności 

 

§ 2. 1. Centrum wykonuje zadania własne Powiatu Wrzesińskiego z zakresu pomocy 

społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

2. Centrum realizuje także inne zadania Powiatu Wrzesińskiego przewidziane w przepisach 

prawa i podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb. 

3. Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej 

i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

 

 

Rozdział III 

Organizacja pracy 

 

§ 3. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który zapewnia jej prawidłowe 

funkcjonowanie oraz reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie i w granicach udzielonych 

pełnomocnictw. 

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Centrum wykonuje 

Starosta Wrzesiński. 

 

§ 4. Szczegółowy zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, 

w tym strukturę organizacyjną, określa Regulamin Organizacyjny Centrum. 



 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy. 

2. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy oraz prowadzi rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania trybu właściwego do jego 

uchwalenia. 

 

§ 7. Traci moc Uchwała nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. 

zmieniona Uchwałą nr 167/XXVII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

we Wrześni. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


