UCHWAŁA NR XVI/135/20
RADY POWIATU W RYBNIKU
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą " Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach"
Na podstawie art.12 pkt 1 i 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
w związku
z art. 180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) Rada Powiatu Rybnickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Placówce Opiekuńczo– Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach statut w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rybnickiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie z dniem 01.01.2021r.

Przewodniczący Rady
Jan Tokarz
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Załącznik do uchwały Nr XVI/135/20
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 3 września 2020 r.
STATUT
Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach zwana dalej "Placówką" jest
jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna Powiatu Rybnickiego w szczególności na
podstawie:
1) ustawy o samorządzie powiatowym,
2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) ustawy o finansach publicznych,
4) kodeksu postępowania administracyjnego,
5) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Rybnickiego.
§ 2. 1. Placówka mieści się w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. 3 Maja 85.
2. Obszarem działania Placówki jest powiat rybnicki.
3. Siedziba obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej
w samodzielnych lokalach przy ul. 3 Maja 42 w Czerwionce-Leszczynach.

Placówki

znajduje

się

Rozdział 2.
Przedmiot działalności
§ 3. Placówka zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną wyodrębnionej placówce
opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach zwana dalej „Placówką”.
§ 4. Placówka:
1) prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie
o finansach publicznych,
2) prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
3) prowadzi sprawy kadrowe pracowników Placówki,
4) prowadzi sprawy związane z utrzymaniem majątku Placówki,
5) zapewnia obsługę specjalistów realizujących zadania związane z działalnością Placówki w zakresie
instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji
§ 5. 1. Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania oraz typ Placówki określa Regulamin
Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w CzerwionceLeszczynach, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Rybnickiego.
2. Pracą Placówki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego
działalności, dobór pracowników oraz powierzone mienie.
3. Dyrektor Placówki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Placówce.
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4. Pracą
Placówki
wychowawcy – koordynatora.

kieruje

Dyrektor

przy

pomocy

wyznaczonego

5. Pracownikami Placówki realizujacymi zadania opiekuńczo-wychowawcze mogą być wychowawcy.
6. Zadania Placówki w zależności od potrzeb, wykonują również pedagog, psycholog
i
inni
pracownicy
zatrudnieni
w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej
w Czerwionce-Leszczynach, na zasadach określonych przez Dyrektora.
7. Dyrektor
Placówki
jest
upoważniony
do
składania
oświadczeń
z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie zadań realizowanych przez Placówkę.
8. Dyrektor
Placówki
jest
uprawniony
i instrukcji związanych z realizacją zadań statutowych.

do

wydawania

woli

zarządzeń,

związanych
regulaminów

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 6. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy
i wydatków sporządzany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Powiatu Rybnickiego.

dochodów

3. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu Rybnickiego.
4. Uzyskane dochody Placówka odprowadza na rachunek dochodów Powiatu Rybnickiego.
5. Placówka do realizacji swoich zadań może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł określonych
w odrębnych przepisach.
6. Placówka posiada własny rachunek bankowy.
7. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 7. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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