
 

 

UCHWAŁA NR II/23/18 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Piekarach Śląskich 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.), art. 12 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1. Nadaje się Statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Piekarach Śląskich, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Tomasz Wesołowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 7685



Załącznik do uchwały Nr II/23/18 

Rady Miasta Piekary Śląskie 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

 

STATUT 

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Piekarach Śląskich 

I.  Postanowienia ogólne. 

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Piekarach Śląskich – zwana dalej Placówką – jest 

jednostką organizacyjną Miasta Piekary Śląskie działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedziba Placówki mieści się w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Janty 14/12. 

3. Podstawę prawną działania Placówki stanowią w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.); 

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.); 

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

poz. 998 z późn. zm.); 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720); 

e) niniejszy Statut; 

f) Regulamin Organizacyjny Placówki. 

II.  Organizacja i zasady działania Placówki. 

1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.). 

2. Placówka jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla nie więcej niż 12 wychowanków. Jedno miejsce 

dla dziewczyny rezerwuje się na tzw. przyjęcia interwencyjne. 

3. Placówka używa na pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy „Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Piekarach Śląskich, ul. Józefa Janty 14/12, 41-940 Piekary Śląskie”. 

4. Placówka nie używa tablicy informacyjnej. 

5. Nadzór nad Placówką sprawują odpowiednio – Prezydent Miasta Piekary Śląskie oraz Wojewoda Śląski, 

w zakresach wskazanych odpowiednimi regulacjami ustawowymi. 

6. Pobyt dziecka w Placówce następuje na podstawie właściwych przepisów prawa i jest odpłatny według 

zasad określonych odrębnymi przepisami. 

III.  Zadania Placówki. 

1. Placówka realizuje swoje zadania poprzez: 

a) zapewnienie dziecku całodobowej opieki, wychowanie oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb 

zwłaszcza emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 

b) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny i zainteresowanym dzieckiem planu 

pomocy dziecku; 

c) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi bliskim osobami, chyba że Sąd postanowi inaczej; 

d) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej; 

e) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 
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f) objęcia dziecka działaniami terapeutycznymi; 

g) zapewnieniu dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

2. Placówka przy realizacji zadań współpracuje z właściwym Sądem Rodzinnym, powiatowymi centrami 

pomocy rodzinie, asystentami rodzin, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami 

i instytucjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny. 

IV.  Zarządzanie Placówką. 

1. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

w Piekarach Śląskich przy pomocy wyznaczonego wychowawcy-lidera. 

2. Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich 

zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizację pracy Placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich 

ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Placówką oraz całokształt jej gospodarki finansowej. 

4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną, organizacyjną i kadrową Placówki zapewnia Centrum 

Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich. 

V.  Gospodarka finansowa. 

1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa, które dotyczą jednostek 

budżetowych Miasta Piekary Śląskie, w oparciu o roczny plan finansowy. 

2. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy. 

3. Placówka dysponuje niezbędnym mieniem do wykonywania zadań statutowych. Mienie jest własnością 

Miasta Piekary Śląskie. 

VI.  Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 

2. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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