Załącznik do uchwały nr ……………...
z dnia ………………………………….

STATUT
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju, zwana
dalej „Placówką” jest jednostką budżetową miasta Jastrzębie-Zdrój nieposiadającą
osobowości prawnej.
2. Obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną, gospodarkę finansową oraz
majątkową Placówki zapewnia Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1.
3. Placówka prowadzi swoją działalność w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.
2077 ze zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r.,
poz. 995 ze zm.);
4) niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego.
§2
Siedziba Placówki znajduje się w samodzielnym lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 716) przy ul.
Opolskiej 7/3 w Jastrzębiu–Zdroju.
§3
Siedziba Placówki mieści się w Jastrzębiu–Zdroju. Obszarem działania jest teren miasta
Jastrzębie-Zdrój.
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§4
1.
Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą
typu socjalizacyjnego
w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§5
Przedmiotem działalności jest :
1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego
niezbędnych
potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych,
zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
2. realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów
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. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§6
Placówka współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
Rozdział III
Organizacja placówki
§7
Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania oraz typ Placówki określa Regulamin
Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Placówki, zatwierdzony zarządzeniem
Prezydenta Miasta Jastrzębie- Zdrój.
§8
1.
Placówką zarządza, reprezentuje ją na zewnątrz i jest przełożonym dla jej
pracowników Dyrektor, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Jastrzębie – Zdrój.
2.
Placówką kieruje Dyrektor przy pomocy wyznaczonego
wychowawcy –
koordynatora.
§9
1. Pracownikami Placówki realizującymi zadania opiekuńczo – wychowawcze mogą
być wychowawcy i opiekun dziecięcy.

2. Zadania Placówki w zależności od potrzeb, wykonują również pedagog, psycholog,
terapeuta i inni pracownicy zatrudnieni w placówce, na zasadach określonych przez
Dyrektora placówki.
§ 10
Zasady kierowania i przyjmowania dzieci do Placówki oraz ustalania opłaty za pobyt dzieci
w Placówce określają przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa placówki
§ 11
1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek
budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
2. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane
dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.
§ 12
Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów
i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w oparciu o uchwałę budżetową Rady
Miasta.
§ 13
Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Nadzór nad działalnością Placówki, a w szczególności nad standardami w zakresie
opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Śląski.
2. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ustala zasady sprawowania nadzoru nad Placówką
w zakresie niezastrzeżonym dla wojewody.
3. Statut Placówce nadaje Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa
obowiązującego.

