
Uchwała Nr XVI/114/2016 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 21 marca 2016 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 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, zwane dalej „Centrum” działa na 

podstawie: 

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1445 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 

163 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1390), 



6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z 

poźn. zm.), 

7. Statutu Powiatu Stalowowolskiego, 

8. niniejszego Statutu.”. 

 

2. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Celem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jest pomoc w 

uzyskaniu samodzielności i satysfakcjonującego poziomu życia osobom i rodzinom 

zamieszkałym na terenie Powiatu Stalowowolskiego. 

2. Centrum wykonuje zadania określone w: 

a) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 

163 z późn. zm.), 

b) ustawie z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), 

c) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z 

poźn. zm.), 

d) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

e) innych obowiązujących aktach prawnych w zakresie przedmiotu działania 

Centrum.”. 

 

3. Dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„1. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 

Stalowej Woli, zwany dalej „Zespołem ds. Orzekania”, orzekający o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności w pierwszej instancji. 

2. Dyrektor Centrum sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu ds. 

Orzekania. 

3. Centrum sprawuje obsługę kadrową i finansową Zespołu ds. Orzekania. 

4. Zasady funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania, strukturę organizacyjną oraz 

szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do 



Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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