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Poz. 3998
UCHWAŁA NR L/370/2018
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit i, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku
z art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 1, art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz. 998, M.P. z 2018r. poz. 326, Dz. U. z 2018r.
poz. 1076, 1544, poz. 416) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Starachowicach Nr XXVI/206/2012 z dnia 28.12.2012r. oraz
uchwała Rady Powiatu w Starachowicach Nr XXVIII/224/2013 z dnia 28.02.2013r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Margula
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Załącznik do uchwały Nr L/370/2018
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 15 listopada 2018 r.
STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W STARACHOWICACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Starachowicach działa w szczególności na podstawie
następujących aktów prawnych:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
poz. 995 z późn. zm.),

z 2018

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.),
3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720),
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki
i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201 poz. 1459 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).
6. niniejszego statutu.
§ 2. 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Starachowicach jest jednostką organizacyjną pomocy
społecznej prowadzoną przez Powiat starachowicki.
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Starachowicach jest jednostką budżetową finansowaną
przez budżet Powiatu starachowickiego prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.
3. Siedzibą Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej są Starachowice.
4. Nazwa jednostki brzmi: „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Starachowicach”.
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z Sądem,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych
placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te
uzyskają akceptację dyrektora placówki, oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 3. 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie,
realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, łączy
całodobowe działania terapeutyczne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w szczególności:
1) zapewnia dziecku opiekę całodobową oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
2) zapewnia zajęcia wychowawcze i inne rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące
do życia społecznego.
3) zapewnia dzieciom kształcenie dostosowane do ich wieku i możliwości rozwojowych.
4) organizuje odpowiednie formy opieki w środowisku.
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5) zapewnia dziecku dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń
i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.
6) pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
8) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.
9) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.
III. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 4. 1. Działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach finansowana jest z budżetu
Powiatu starachowickiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo – finansowy ustalony na okres roku
kalendarzowego.
3. Księgowość prowadzona jest według planu kont dla jednostek budżetowych.
IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5. 1. Działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor organizuje działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, odpowiada za całość
działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Starachowickiego po zasięgnięciu opinii Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
4. Starosta Starachowicki jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora.
5. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i wykonuje wszystkie czynności
wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.
§ 6. 1.Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem
pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny.
2. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.
3.Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w stałym kontakcie
z rodziną.
4. Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej zgłasza informacje o przebywających w tej placówce
dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających.
5. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, z dyrektorem placówki opiekuńczo
– wychowawczej stosunek pracy może zostać rozwiązany bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 7. Szczegółową organizację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, a także specyfikę i zakres
sprawowanej opieki nad dziećmi określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora
w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach i zatwierdzony przez Zarząd
Powiatu.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ
§ 8. 1. Nadzór nad działalnością Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej sprawuje Starosta
Starachowicki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Świętokrzyski
poprzez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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