
           PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ........../2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ............................... 

 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 

 

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

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. 

zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przyjętym Uchwałą                   

Nr XLIV – 506/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1.  w §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy.” 

2.  w §10 dodaje się ustęp 2. w brzmieniu: 

„2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego.” 

3.  w §10 dotychczasowe ust. 2 - 5 zostają oznaczone odpowiednio jako ust. 3 – 6. 

4.  w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obsługa finansowo-księgowa, obsługa informatyczna i prawna Centrum 

prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego na 

podstawie zawartego porozumienia.”   

 

§ 3 

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 511) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zasady funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych powiatu określa Statut uchwalany przez Radę Powiatu.  

Zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie są związane                           

z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi po kontroli naszej jednostki przez Wydział Kontroli 

Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. 

  


