
 

 

UCHWAŁA NR IX/134/2019 

RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej Powiatu Będzińskiego pn: Placówka  

Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Będzinie 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z art. 180 pkt 5 

i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadać Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Będzinie, ul. Małachowskiego 14/11 statut 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/112/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17.06.2019 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego 

 

 

Jan Powałka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Poz. 5753



Załącznik do uchwały Nr IX/134/2019 

Rady Powiatu Będzińskiego 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 6 W BĘDZINIE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Będzinie zwana dalej „Placówką" jest jednostką 

organizacyjną Powiatu, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Nr 6 w Będzinie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1111, z późn. zm.), 

4) niniejszego Statutu. 

§ 3. Placówka nosi nazwę: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6. 

§ 4.  Siedziba Placówki mieści się w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 14/11. 

§ 5.  Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda. 

§ 6.  Obszarem działania Placówki jest teren Powiatu Będzińskiego. 

§ 7.  Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Rozdział 2. 

Cele i zadania 

§ 8.  Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także przygotowanie ich do samodzielnego 

życia w przypadku braku możliwości powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej. 

§ 9. 1. Placówka zapewnia dziecku: 

- całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, 

rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, 

- kształtowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z rodzicami i innymi osobami bliskimi, 

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

- działania terapeutyczne, 

- korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, 

- dbanie o rozwój zainteresowań i umiejętności, 

- pomoc w sytuacjach kryzysowych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny. 

2. Szczegółowe zadania, a także zasady umieszczania dzieci w Placówce określają odrębne przepisy. 
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Rozdział 3. 

Zasady działania i organizacji  

§ 10. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo–Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie przy pomocy wyznaczonego wychowawcy. 

2. Dyrektor Centrum zapewnia sprawne funkcjonowanie, organizację pracy Placówki oraz realizację jej 

zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Placówką oraz za całokształt gospodarki 

finansowej Placówki. 

§ 11.  Obsługę administracyjną i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum Administracyjne Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie w zakresie: 

1) prowadzenia spraw kadrowych, 

2) prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem majątku, w tym zawierania umów, 

3) realizacji kontroli zarządczej, 

4) obsługi administracyjnej i organizacyjnej, w tym zawierania umów. 

§ 12. 1. Typ Placówki oraz szczegółową organizację funkcjonowania Placówki określa Regulamin 

Organizacyjny opracowany przez dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie. 

2. W celu realizacji zadań statutowych przez Placówkę Dyrektor Centrum jest upoważniony do wydawania 

zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

§ 13.  Czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych 

w Placówce wykonuje Dyrektor Centrum. 

§ 14.  Mieniem będącym w trwałym zarządzie Placówki zarządza Dyrektor Centrum. 

Rozdział 4. 

Zasady gospodarki finansowej 

§ 15.  Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów oraz roczny plan 

finansowy wydatków. 

§ 16.  Placówka posiada rachunek bankowy.  

§ 17.  Obsługę finansową Placówki zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Będzinie, przy ul. Kazimierza 

Promyka 26. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 18.  Zmiany w Statucie Placówki dokonywane są w trybie, określonym dla jego nadania.  
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