
 
 

UCHWAŁA NR XXII/158/2020 
RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE 

z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie w dwie odrębne 
placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 93 ust. 2, art. 95 ust. 3 i art. 106 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krasnymstawie przekształca się 
organizacyjnie w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze pod nazwami: 

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Zamkowej 5a/2; 

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Zamkowej 5a/1. 

§ 2. Placówki opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 1, są jednostkami organizacyjnymi 
Powiatu Krasnostawskiego i funkcjonują w formie jednostek budżetowych. 

§ 3. Placówkom opiekuńczo - wychowawczym, o których mowa w § 1, nadaje się statuty: 

1) Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do 
uchwały; 

2) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Zamku” w Krasnymstawie, w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 4. Mienie przekształcanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie przeznacza się na 
wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 1. 

§ 5. Pracownicy dotychczasowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie stają się, na 
zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych 
wymienionych w § 1. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Witold Boruczenko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/158/2020 

Rady Powiatu w Krasnymstawie 

z dnia 22 października 2020 r. 

STATUT 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Krasnymstawie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 821); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720); 

6) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie jest jednostką budżetową. 

2.  Siedzibą placówki jest: 22-300 Krasnystaw, ul Zamkowa 5a/2. 

Rozdział 2. 
Przedmiot działalności 

§ 3. 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie realizuje zadania powiatu w zakresie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
innych ustaw. 

2.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie realizuje przewidziane w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Rozdział 3. 
Organizacja Placówki 

§ 4. Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Krasnymstawie kieruje Dyrektor. 

§ 5. Typ Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej w Krasnymstawie, organizację i zasady funkcjonowania 
określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 6. 1. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Krasnymstawie prowadzi gospodarkę finansową według 
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2.  Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym 
jednostki”, opracowany przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie na 
podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

3.  Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Krasnymstawie prowadzi rachunkowość oraz 
sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 

4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 7. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/158/2020 

Rady Powiatu w Krasnymstawie 

z dnia 22 października 2020 r. 

STATUT 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Zamku” w Krasnymstawie 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920); 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 821); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720); 

6) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie jest jednostką budżetową. 

2.  Siedzibą placówki jest: 22-300 Krasnystaw, ul Zamkowa 5a/1. 

Rozdział 2. 
Przedmiot działalności 

§ 3. 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie realizuje zadania powiatu 
w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz innych ustaw. 

2.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie realizuje przewidziane 
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Rozdział 3. 
Organizacja Placówki 

§ 4. Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Na Zamku” w Krasnymstawie kieruje Dyrektor. 

§ 5. Typ Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Na Zamku” w Krasnymstawie, organizację i zasady 
funkcjonowania określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 6. 1. Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie prowadzi gospodarkę 
finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2.  Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym 
jednostki”, opracowany przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Zamku” 
w Krasnymstawie na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Krasnymstawie. 

3.  Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie prowadzi rachunkowość oraz 
sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych. 

4.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Na Zamku” w Krasnymstawie posiada wyodrębniony 
rachunek bankowy. 
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 7. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.
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