
UCHWAŁA NR XXI/242/2020 
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Winiarach 

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późniejszymi zmianami) art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 
z 2020r. poz. 821) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Statut Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Winiarach, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2.  

.Traci moc uchwała Nr XXX/317/2013 Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Winiarach. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju oraz Dyrektorowi Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

  
 Przewodniczący Rady Powiatu 

 
 

Andrzej Gądek 

Id: 8C55066F-522F-4FEB-A0B6-3F1B3D5EB251. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXI/242/2020 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

STATUT 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W WINIARACH 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach, zwana dalej 
„Placówką”, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym; 

3) niniejszego Statutu; 

4) innych obowiązujących aktów prawnych. 

§ 2.  

1. Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Buski. 

2. Placówka ma siedzibę w miejscowości Winiary 58, gmina Nowy Korczyn, Powiat Buski, 
Województwo Świętokrzyskie. 

3. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne 
potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. 

4. Placówka posiada 14 miejsc ( 12 socjalizacyjnych i 2 interwencyjne )  

5. Całodobowy pobyt dziecka w Placówce powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu 
dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innych formach rodzinnej pieczy zastępczej. 

6. W przypadku braku możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie naturalnej lub w innej formie pieczy 
zastępczej dziecko, o którym mowa w ust. 3, może przebywać w Placówce do uzyskania pełnoletności, a po 
uzyskaniu pełnoletności jeżeli uczy się, za zgodą Dyrektora Placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku 
życia. 

Rozdział 2. 
Podstawowe zadania Placówki 

§ 3.  

 Do zadań realizowanych przez Placówkę należy: 

1) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

2) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej; 

3) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

4) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 

5) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

6) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
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§ 4.  

 Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych. 

§ 5.  

Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy 
rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z 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. 

Rozdział 3. 
Organizacja i zasady działania Placówki 

§ 6.  

1. Placówką kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc 
odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 

2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu. 

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Buski. 

4. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli  
w zakresie zadań realizowanych przez Placówkę. 

5. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Placówki. 

6. Nadzór nad działalnością Placówki sprawują: 

1) Starosta Buski - w zakresie organizacyjnym 

2) Wojewoda Świętokrzyski - w zakresie realizacji, przestrzegania standardu opieki i wychowania. 

§ 7.  

Szczegółowe zadania i organizację, a także typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki 
uchwalony przez Zarząd Powiatu. 

Rozdział 4. 
Mienie i gospodarka finansowa Placówki 

§ 8.  

1.  Placówka prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad 
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków Placówki, przyjmowany 
na okres roku kalendarzowego. 

3.  Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 9.  

1.  Dyrektor gospodaruje oddanym do używania Placówki mieniem ruchomym Powiatu Buskiego 
w ramach trwałego zarządu. 

2. Rozporządzenie mieniem, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Zarządu Powiatu. 
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Rozdział 5. 
System kontroli 

§ 10.  

Dyrektor Placówki zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 11.  

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

W związku z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo – wychowawczych do standardu
w zakresie liczby dzieci, o którym mowa w art.230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej zachodzi potrzeba uchwalenia nowego Statutu Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Winiarach.

Nowy Statut Placówki uwzględnia fakt, że liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych z dniem 1 stycznia 2021r. nie może przekraczać 14.

Id: 8C55066F-522F-4FEB-A0B6-3F1B3D5EB251. Podpisany Strona 1


		2020-12-18T09:51:40+0000
	Polska
	Andrzej Gądek; Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
	Podpis organu wydającego akt prawny.




