UCHWAŁA NR XXIX.14.2017
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 5c pkt 1 w związku z art. 58 ust. 6 i art. 62 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatowie oraz Rady
Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ożarowie, Rada Powiatu, uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. tworzy się zespół pod nazwą: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Opatowie z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, w skład którego wchodzą następujące
placówki:
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 –
500 Opatów,
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z siedzibą Osiedle Wzgórze 56, 27 – 530 Ożarów.
§ 2. Zespołowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Opatowie, nadaje się akt założycielski w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 oraz statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
§ 3. Pracownicy jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, stają się z dniem 1 kwietnia 2017 r. pracownikami
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie.
§ 4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie przejmuje wszystkie
i zobowiązania oraz dokumentację wchodzących w skład jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2.

należności

§ 5. Majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ożarowie, staje się w całości majątkiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie
/-/Zbigniew Wołcerz

Załączniki Nr 1
do uchwały Nr XXIX.14.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W OPATOWIE
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) art. 5c pkt 1 w związku z art. 58 ust. 6 i art. 62
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
Uchwałą Nr XXIX. 14 .2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
RADA POWIATU W OPATOWIE
tworzy z dniem 1 kwietnia 2017 r.
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie
ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 - 500 Opatów
W skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie wchodzą:
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów,
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z siedzibą Osiedle Wzgórze 56, 27 – 530 Ożarów.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie
/-/Zbigniew Wołcerz

Opatów, dnia 22 lutego 2017 r.

Załączniki Nr 2
do uchwały Nr XXIX.14.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

STATUT
ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNYCH
W OPATOWIE

Opatów

Statut
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 17,
27-500 Opatów, zwany dalej „Zespołem", działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12,
poz. 96, z późn. zm.);
5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.);
6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1072);
7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.
poz. 199).
§ 2. 1. Zespół jest jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Opatowski.
2. Terenem działania Zespołu jest teren Powiatu Opatowskiego.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.
4. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie.
5. Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów.
6. Organ prowadzący może na wniosek Rad Pedagogicznych Poradni nadać Zespołowi imię.
7. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzmieniu, w tym na pieczęciach urzędowych.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 –
500 Opatów,
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z siedzibą Osiedle Wzgórze 56, 27 – 530 Ożarów.
2. Poradnie wchodzące w skład Zespołu udzielają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom na obszarze
Powiatu Opatowskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej szczegółowo opisanej w statutach poradni
wchodzących w skład Zespołu lub pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci.
3. Statutowa działalność Zespołu finansowana jest przez organ prowadzący.
Rozdział II. Organy Zespołu
§ 4. 1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu.
2. Rada Pedagogiczna Zespołu działa na podstawie przyjętego regulaminu.
§ 5. 1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz Poradni wchodzących w skład
Zespołu;
3) ustalenie projektu arkusza organizacji dla Zespołu i poradni wchodzących w skład Zespołu;
4) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i Poradni wchodzących w skład Zespołu;
5) wykonywanie uchwał i zleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad
Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich Poradni wchodzących w skład Zespołu;
6) organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu i poradni wchodzących w skład Zespołu;
2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradniach Zespołu nauczycieli
i pracowników uprawnionym do:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników;
2) nagradzania i karania osób zatrudnionych;
3) wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń i innych
wyróżnień.
3. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
4. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go Główny Księgowym albo osoba wskazana przez
Dyrektora Zespołu.
§ 6. Za zgodą organu prowadzącego w Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Zespołu.
§ 7. Szczegółową organizację poradni wchodzących w skład Zespołu, zakresy zadań pracowników
pedagogicznych i innych pracowników, prawa i obowiązki organów przedstawicielskich i klientów określają
szczegółowo statuty poradni wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział III. Organizacja Zespołu
§ 8. 1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu
zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Zespół prowadzi działalność w okresie roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie
szkolne.
§ 9. Teren działania Poradni wchodzących w skład Zespołu określają Statuty Poradni wchodzących w skład
Zespołu.
§ 10. Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania zajęć realizowanych w Zespole określają Statuty
Poradni wchodzących w skład Zespołu.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.).
3. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów powiatu.
4. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada
Dyrektor Zespołu.
5. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
6. W Zespole organizuje się obsługę kadrową, księgową i kancelaryjną, a w Poradniach wchodzących w skład
Zespołu, w miarę potrzeb może być organizowana obsługa kancelaryjna.
§ 12. Zmiany Statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w ustawie o systemie oświaty.

