
 

 

UCHWAŁA NR XXV/355/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 a, art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) 

po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.Śl. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadać Statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, stanowiący załącznik do 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/736/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie 

nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Wiesław Więckowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 listopada 2012 r.

Poz. 4887



Załącznik nr 1 

 

Statut  

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie  

Rozdział 1. 
Postanowienia Ogólne  

§ 1. 1. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jaworznie zwana dalej Placówką jest jednostką 

organizacyjną i budżetową Gminy Miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu.  

2. Placówka działa na podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych 

właściwych przepisów prawa dla jednostek budżetowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

§ 2. 1. Obszarem działania Placówki jest teren administracyjny miasta Jaworzna.  

2. Siedziba Placówki mieści się w Jaworznie, przy ul. Hetmańskiej 21.  

 

Rozdział 2. 
Cele i zadania  

§ 3. Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie 

lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, których nie umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.  

§ 4. Zadania Placówki obejmują w szczególności:  

1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, 

w tym emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,  

2) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,  

3) realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,  

4) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi 

inaczej,  

5) podejmowanie stosownych działań w celu powrotu dziecka do rodziny,  

6) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych,  

7) umożliwienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

§ 5. Placówka realizuje zadania statutowe współpracując 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 opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego 

życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną 

opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

Rozdział 3. 
Organizacja i zarządzanie  

§ 6. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.  

2. Prezydent Miasta Jaworzna zatrudnia i zwalnia Dyrektora oraz wykonuje w stosunku do niego 

czynności z zakresu prawa pracy.  
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3. Dyrektor pełni funkcję zwierzchnika służbowego i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy wobec osób zatrudnionych w Placówce.  

4. Dyrektor jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych 

związanych z funkcjonowaniem Placówki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Jaworzna.  

5. W celu realizacji zadań statutowych Placówki Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji.  

§ 7. 1. Funkcjonowanie pracy Placówki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.  

2. Odpowiedzialność za zarządzanie Placówką, w tym za całokształt działalności finansowej ponosi 

Dyrektor Placówki.  

3. Tryb pracy Placówki, wykaz zadań oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania 

komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Placówki 

i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jaworzna.  

 

Rozdział 4. 
Mienie i gospodarka finansowa  

§ 8. 1. Majątek Placówki może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów i zadań Placówki 

określonych przepisami prawa i niniejszym statutem.  

2. Mienie Placówki stanowi majątek trwały ewidencjonowany w księgach rachunkowych i wykazywany 

w sprawozdaniu finansowym.  

§ 9. 1. Placówka finansowana jest z budżetu miasta Jaworzna.  

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Jaworzna na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.  

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy.  

§ 11. Placówka do realizacji swoich celów może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł określonych 

w odrębnych przepisach.  

 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe  

§ 12. 1. Statut Placówki nadaje Rada Miejska w Jaworznie.  

2. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
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