
UCHWAŁA NR XXIX/178/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej  oraz połączenia z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.1)) i art.  112a ust.1 i 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.2)) oraz art.12 ust.1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r.,  poz.305) Rada Powiatu 
Toruńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się jednostkę budżetową Powiatu Toruńskiego pod nazwą: „Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej”. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

§ 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na bazie majątku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Toruniu, wykorzystywanego dotychczas przez PCPR do realizacji zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

§ 3. 1. Dokonuje się połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat 
Toruński, pod nazwami: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu; 

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust.1 polega na włączeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, jako 
jednostki przejmowanej, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, będącego jednostką 
przejmującą. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 2369 i z 2021 r., poz. 794 i 803. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania

publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie: pomocy społecznej (pkt 3) i polityki

prorodzinnej (pkt 4). Art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z

2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) określający zadania własne powiatu w pkt. 12 wskazuje

bezpośrednio na obowiązek powiatu prowadzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej –

ośrodka interwencji kryzysowej. Ustawodawca w art.112a ustawy o pomocy społecznej umożliwia

połączenie powiatowego centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej

zaznaczając, że w takim przypadku ośrodek interwencji kryzysowej działa w strukturze

powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ustawa o samorządzie powiatowym powierza do

wyłącznej kompetencji rady powiatu tworzenie, przekształcanie i likwidację jednostek

organizacyjnych powiatu oraz wyposażanie ich w majątek. Podjęcie przedmiotowej uchwały

umożliwi zapewnienie realizacji przez powiat ustawowego zadania w postaci prowadzenia ośrodka

interwencji kryzysowej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów z tym związanych.
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