
UCHWAŁA NR XXIX/179/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.1)) oraz  art.  11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/233/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 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. 
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Statut  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Toruniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwane dalej „Centrum” jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Toruńskiego, utworzoną uchwałą Nr IV/28/99 Rady Powiatu Toruńskiego z 

dnia 23 stycznia 1999 r. 

2. Centrum używa nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu”. 

3. Centrum ma siedzibę w Toruniu. 

4. Terenem działania Centrum jest powiat toruński. 

 

§ 2 

 

Centrum działa na podstawie: 

 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.
1
) i 

rozporządzeń  wykonawczych do tej ustawy; 

 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 

2020 r., poz. 821 ze zm.
2
); 

 

3) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze 

zm.
3
); 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 2369 i 2021 r., poz. 794 i 803. 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 159 i 1006. 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/179/2021

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
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4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2020 r., poz. 305); 

 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573); 

 

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz.U.2020 r., poz. 

685); 

 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 2018 ze zm.
4
); 

 

8) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359); 

 

9) Regulaminu organizacyjnego Centrum; 

 

10) innych, obowiązujących aktów prawnych. 

 

  

 

ROZDZIAŁ 2 

 

Przedmiot działalności 

 

§ 3 

 

1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, 

zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z  przepisów prawa z zakresu: 

1) pomocy społecznej; 

2) pieczy zastępczej; 

3) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; 

4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

2. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

Toruńskiego, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,  administracją rządową,  

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

3. Centrum koordynuje realizację  powiatowej strategii rozwiązywania problemów  społecznych. 

4. Szczegółowy zakres działania Centrum, jego komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 

pracy określa Regulamin Organizacyjny Centrum uchwalany przez Zarząd Powiatu. 

5. Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i 

przepisy Kodeksu pracy. 

                                                                                                                                                                                                     
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038. 
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U.2020 r., poz. 956, 
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6. W celu aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem 

lokalnym Centrum może prowadzić działania oraz podejmować inicjatywy w zakresie aktywizacji 

różnych środowisk społecznych w ramach odpowiednich instrumentów aktywizacyjnych.  

 

 

ROZDZIAŁ  3 

 

Organizacja i zasady działania Centrum 

 

§ 4 

 

1. Centrum kieruje Dyrektor, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za 

całokształt jej działalności. 

2. Kierując Centrum, Dyrektor odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz 

prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi. 

3. Dyrektora Centrum zatrudnia  i zwalnia Zarząd Powiatu. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora  Centrum jest Starosta. 

5. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.  

6. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor Centrum po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu. 

7. Dyrektor Centrum jest w stosunku do pracowników Centrum, zwierzchnikiem służbowym  

i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

8. Podczas nieobecności Dyrektora Centrum, działalnością jednostki kieruje Zastępca Dyrektora lub 

inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik Centrum. 

9. Nadzór nad działalnością pieczy zastępczej oraz działalnością  domów pomocy   

     społecznej funkcjonujących w Powiecie sprawuje Starosta przy pomocy Centrum. 

 

ROZDZIAŁ  4 

 

Gospodarka finansowa Centrum 

 

§ 5 

 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i 

wydatki, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”. 

3. Wydatki Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody uzyskane 

odprowadzane są na rachunek dochodów Powiatu. 

4. Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek 

budżetowych. 
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§ 6 

 

Źródłem dochodów Centrum są w szczególności: 

1) wpływy z odpłatności biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

2) dochody z majątku, dzierżawy, składników majątkowych oraz innych umów o podobnym 

charakterze, 

3) inne dochody. 

§ 7 

 

Dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 

i terminowy, w Centrum prowadzona jest kontrola zarządcza zgodnie z działem I rozdział 6 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 305). 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 

 

§ 9 

 

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.  
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UZASADNIENIE

Konsekwencją podjętej przez Radę Powiatu uchwały, dotyczącej powołania Ośrodka Interwencji

Kryzysowej (OIK) i połączenia go z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu (PCPR),

pozostaje zmiana statutu jednostki organizacyjnej powiatu. Dotychczasowa treść Statutu PCPR nie

odpowiadała wprowadzonym zmianom, zatem należało dodać zapis uwzględniający

funkcjonowanie OIK w strukturze PCPR.
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