UCHWAŁA NR XV.77.2015
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 32 ust. 2, art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 106 ust. 1, art. 180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia uzyskania zezwolenia
wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

Załącznik do uchwały Nr XV.77.2015
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Statut
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1
w Opatowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie, zwana dalej „Placówką” jest jednostką
organizacyjną Powiatu Opatowskiego.
§ 2. Przez sformułowania użyte w Statucie, określone poniżej, należy rozumieć:
1) Starosta – Starosta Opatowski;
2) Zarząd – Zarząd Powiatu w Opatowie;
3) Rada – Rada Powiatu w Opatowie;
4) Powiat – Powiat Opatowski;
5) PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie;
6) Dyrektor – dyrektor Placówki.
§ 3. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako jednostka budżetowa.
2. Siedzibą Placówki jest ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie.
3. Placówkę tworzy się w celu wykonywania zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem.
4. Placówka przeznaczona jest na 14 miejsc koedukacyjnych dla dzieci od dziesiątego roku życia,
wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach,
szczególne gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Dzieci przebywają w niej
do osiągnięcia pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu
ukończenia szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.
§ 4. 1. Organem założycielskim Placówki jest Rada.
2. Nadzór nad działalnością Placówki sprawują:
1) Starosta przy pomocy PCPR;
2) Zarząd;
3) Wojewoda Świętokrzyski.
Rozdział 2.
Podstawa prawna działania
§ 5. Placówka działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 332, z późn. zm.);
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
6) stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn.
zm.);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.);
8) przepisów wykonywanych wydanych na podstawie wymienionych ustaw i innych przepisów, uchwał
Rady i Zarządu, a także niniejszego Statutu.
Rozdział 3.
Cele i zadania
§ 6. 1. Celem działalności Placówki jest przygotowanie dzieci do możliwie pełnego rozwoju
osobowego i społecznego przez tworzenie im właściwych warunków pielęgnacyjnych, zdrowotnych,
wychowawczych i materialnych oraz dawanie im możliwości rozwoju w środowisku rodzinnym
naturalnym lub zastępczym. Placówka podejmuje jednocześnie wysiłki o podtrzymanie więzi dziecka
z rodzicami, aby w odpowiednim czasie umożliwić dziecku powrót do warunków rodziny naturalnej lub
gdy nie jest to możliwe Placówka podejmuje starania dla wyszukania rodziny adopcyjnej lub rodziny
zastępczej.
2. Zadania Placówki:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokaja jego niezbędnych potrzeby
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2) realizacja przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;
3) umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi
inaczej;
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych;
6) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
8) współpraca z innymi instytucjami w celu zaspokojenia potrzeb dziecka i realizacji nałożonych
obowiązków ustawowych na Placówkę.
Rozdział 4.
Zarządzanie i organizacja placówki
§ 7. 1. Dyrektor kieruje Placówką, a w szczególności:
1) reprezentuje Placówkę na zewnątrz, działając w granicach udzielonych pełnomocnictw;
2) gospodaruje środkami finansowymi;

3) ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki;
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd.
3. W placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
§ 8. 1. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd mieszkańców.
2. Wychowankowie są współgospodarzami Placówki i powinni być wdrażani do pracy na rzecz
Placówki stosownie do wieku i możliwości.
3. Wychowankowie mają prawa i obowiązki określone regulaminem ustalonym przez Dyrektora.
§ 9. Organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez
Zarząd.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa
§ 10. 1. Placówka gospodaruje samodzielnie mieniem ruchomym i nieruchomym przekazanym przez
Powiat.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dyrektor.
§ 11. Placówka zawiera umowy na usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych w granicach wysokości wydatków i zobowiązań określonych
przez Zarząd.
§ 12. Placówka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi jednostek budżetowych.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 13. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
wymienione w § 5.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Rady.

