UCHWAŁA NR X/66/19
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Opoczyński oraz
nadania im statutów.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 a, art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust.l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) Rada Powiatu
Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się placówkę opiekuńczo - wychowawczą pod nazwą:
Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym.
2. Z dniem 1 października 2019 r. tworzy się placówkę opiekuńczo - wychowawczą pod nazwą: Powiatowa
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie.
§ 2. 1. Placówce, o której mowa w § 1 ust. 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Placówce, o której mowa w § 1 ust. 2 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego

Przewodniczący Rady Powiatu
Opoczyńskiego
Józef Róg
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/66/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Statut Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym, zwana dalej
"Placówką" działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1111)
;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511);
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
§ 2. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Opoczyńskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie
instytucjonalnej
pieczy
zastępczej,
działającą
w formie
jednostki
budżetowej.
2. Nazwa Placówki brzmi: Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie
Gościnnym.
3.
Podmiotem
prowadzącym
Placówkę
jest
Powiat
Opoczyński.
4.
Nadzór
nad
działalnością
Placówki
sprawuje
Zarząd
Powiatu
Opoczyńskiego.
5. Kontrolę nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Łódzki.
6. Siedziba Placówki znajduje się w Mroczkowie Gościnnym 2, 26-300 Opoczno a terenem działania jest Powiat
Opoczyński
oraz
w miarę
wolnych
miejsc
w Placówce
teren
całej
Polski.
7. Placówka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę
Łódzkiego.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 3. 1. Placówka realizuje zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia
9 czerwca
2011 roku
o wspieraniu
rodziny
i systemie
pieczy
zastępczej.
2.
Do
zadań
Placówki
należy,
w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwienie kontaktu 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 sądami, powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Organizatorem Rodzinnej Pieczy
Zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 4. 1. Placówką
kieruje
i reprezentuje
ją
na
zewnątrz
Dyrektor
Placówki.
2.
Dyrektora
zatrudnia
Zarząd
Powiatu
Opoczyńskiego.
3. Dyrektor Placówki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Placówce.
4. Placówka łączy zadania placówki typu socjalizacyjnego oraz placówki typu interwencyjnego.
5.
Placówka
przeznaczona
jest
dla
maksimum
14 wychowanków.
6. Szczegółową organizację Placówki określi jej regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 5. 1. Placówka
jest
jednostką
budżetową
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy.

Powiatu

Opoczyńskiego.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
STATUT POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ "PRZYSTAŃ"
W ŻARNOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie, zwana dalej "Placówką" działa
na
podstawie
obowiązującego
prawa,
w szczególności
w oparciu
o przepisy:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1111)
;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511);
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
§ 2. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Opoczyńskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie
instytucjonalnej
pieczy
zastępczej,
działającą
w formie
jednostki
budżetowej.
2. Nazwa placówki brzmi: Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie.
3.
Podmiotem
prowadzącym
Placówkę
jest
Powiat
Opoczyński.
4.
Nadzór
nad
działalnością
Placówki
sprawuje
Zarząd
Powiatu
Opoczyńskiego.
5. Kontrolę nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Łódzki.
6. Siedziba Placówki znajduje się w Żarnowie przy ulicy Cichej 1 a, 26-330 Żarnów a terenem działania jest
Powiat
Opoczyński
oraz
w miarę
wolnych
miejsc
w Placówce
teren
całej
Polski.
7. Placówka podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę
Łódzkiego.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 3. 1. Placówka realizuje zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia
9 czerwca
2011 roku
o wspieraniu
rodziny
i systemie
pieczy
zastępczej.
2.
Do
zadań
Placówki
należy,
w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwienie kontaktu 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 sądami, powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Organizatorem Rodzinnej Pieczy
Zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 4. 1. Placówką
kieruje
i reprezentuje
ją
na
zewnątrz
Dyrektor
Placówki.
2.
Dyrektora
zatrudnia
Zarząd
Powiatu
Opoczyńskiego.
3. Dyrektor Placówki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w placówce.
4.
Placówka
jest
placówką
typu
socjalizacyjnego.
5.
Placówka
przeznaczona
jest
dla
maksimum
14 wychowanków.
6. Szczegółową organizację Placówki określi jej regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Powiatu
Opoczyńskiego.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 5. 1. Placówka
jest
jednostką
budżetową
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy.

Powiatu

Opoczyńskiego.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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