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Załącznik  
do uchwały Nr 387/16 
Rady Miasta Torunia  
z dnia 8 września 2016 r. 
 
 

STATUT 
Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, zwane dalej „Centrum” jest jednostką 

organizacyjną Gminy Miasta Toruń. 
 
§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest Miasto Toruń. 
2. Obszarem działania Centrum jest Gmina Miasta Toruń. 
 
§ 3. Centrum wykonuje zadania Gminy (własne i zlecone z zakresu administracji 

rządowej) oraz zadania powiatu (własne i zlecone z  zakresu administracji rządowej) 
związane z udzielaniem rodzinom świadczeń w szczególności finansowych wynikających 
z odrębnych przepisów. 
 

§ 4. Centrum działa na podstawie, m.in: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446); 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 

z późn. zm.); 
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 

114 z późn. zm.); 
4) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2016r. poz. 169 z późn. zm.); 
5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 

z 2016r. poz. 162); 
6) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2016r. poz. 195); 
7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 

966 z późn. zm.); 
8) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 

z późn. zm.); 
9) niniejszego statutu; 
10) innych obowiązujących aktów prawnych. 

 
§ 5. Do zadań Centrum należy w szczególności realizacja: 

1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych; 
2) świadczeń wychowawczych określonych w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci; 
3) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 
4) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych; 
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5) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 
określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

6) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie - Prawo energetyczne. 
 

Rozdział 2 
Zarządzanie Centrum 

 
§ 6. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Centrum. 
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Torunia, który sprawuje funkcję jego 

zwierzchnika służbowego i wykonuje względem dyrektora czynności z zakresu prawa pracy. 
 
§ 7. 1. Centrum posiada status samodzielnego pracodawcy. 
2. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum. 
3. Dyrektor kieruje Centrum jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Prezydenta Miasta Torunia. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa 
wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Torunia. 

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum. 
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum.  
6. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa 

i postanowień niniejszego statutu.  
 

Rozdział 3 
Organizacja wewnętrzna 

 
§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz podział zadań pomiędzy komórki 

organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny 
przygotowywany przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Torunia. 
 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa 

 
§ 9.1. Gospodarka finansowa Centrum, jako gminnej jednostki budżetowej, prowadzona 

jest na zasadach określonych przez ustawę o finansach publicznych. 
2. Dyrektor Centrum odpowiada za gospodarkę finansową Centrum. 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 
niniejszego statutu. 

§ 11. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 
§ 12. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia ustaw, o których mowa w § 4, przepisy wykonawcze do tych ustaw, ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) oraz inne akty 
prawne. 

§ 13. Statut obowiązuje od dnia wskazanego w uchwale Rady Miasta Torunia 
w sprawie utworzenia Toruńskiego Centrum Świadczeń i nadania  statutu. 


