
 

 

UCHWAŁA NR XLI/393/2018 

RADY POWIATU W ŻYWCU 

z dnia 24 września 2018 r. 

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu 

Na podstawie art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 1 oraz art. 44  ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2011 ze zm.) 

 

Rada Powiatu w Żywcu 

uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną powiatu 

żywieckiego, nie posiadająca osobowości prawnej, działającą na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 

poz. 998 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.), 

4) Niniejszego statutu. 

Rozdział 2. 

Siedziba i obszar działania 

§ 2. 1. Siedziba Placówki znajduje się w Żywcu. 

2. Placówka używa nazwy „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu”. 

3. Obszarem działania Placówki jest obszar Powiatu Żywieckiego. 

4. Placówka może przyjmować dzieci spoza terenu Powiatu Żywieckiego zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rozdział 3. 

Organy i struktura organizacyjna 

§ 3. 1. Placówką kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Żywieckiego. 
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3. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Placówki wykonuje Starosta Żywiecki. 

§ 4. 1. Placówka w rozumieniu przepisów prawa pracy jest pracodawcą. 

2. Dyrektor Placówki jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Żywcu. 

3. Podczas nieobecności dyrektora jego funkcje pełni osoba wyznaczona na podstawie pisemnego 

upoważnienia. 

§ 5. 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Placówki określa opracowany przez Dyrektora 

przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu Regulamin Organizacyjny zatwierdzony 

przez Zarząd Powiatu w Żywcu. 

2. Nadzór nad Placówką sprawuje Wojewoda Śląski. 

3. Placówka posługuje się pieczęcią o następującej treści: 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 

w Żywcu 

34-300 Żywiec ul. Kopernika 5 

tel/fax 33 861 43 22 

Rozdział 4. 

Przedmiot działalności 

§ 6. 1. Celem działalności placówki jest zaspokajanie potrzeb dziecka na poziomie obowiązującego 

standardu wychowania i opieki. 

2. Placówka realizuje zadania dla placówki typu socjalizacyjnego wynikające z ustawy: 

- zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, 

w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, 

- realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, 

- umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, 

- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, 

- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, 

- obejmuje dziecko działania terapeutycznymi, 

- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

3. Placówka współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej. 

Rozdział 5. 

Gospodarka finansowa 

§ 7. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową oraz sprawozdawczość zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi dla jednostek budżetowych.2 

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zgodny 

z uchwałą budżetową Powiatu Żywieckiego. 

3. Uzyskane dochody Placówka odprowadza na rachunek przychodów Powiatu Żywieckiego. 

4. Placówka do realizacji swoich zadań może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł. 

5. Mienie Placówki jest własnością Powiatu Żywieckiego. 

6. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5900



Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 1. Statut Placówki nadawany jest uchwałą Rady Powiatu w Żywcu. 

2. Zmiany i uzupełnienia Statutu Placówki uchwala Rada Powiatu w Żywcu. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w Żywcu  

nr XXIV/257/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Placówki opiekuńczo – 

wychowawczej w Żywcu ul. Kopernika 5. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Roman Rokita 
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