
UCHWAŁA NR XXXVI/281/2021 
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w                 Wągrowcu 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz  art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiato-
wym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) art. 93 ust. 1, pkt 1,  ust. 2 i ust. 4 oraz art. 95 oraz art. 101 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) 
oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. 
zm.) Rada Powiatu Wągro-wieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać  Statut  Placówce  Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc  Statut  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu nadany Uchwałą   Nr IX/53/2007 
Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Wągrowcu, zmienionej Uchwałą Nr XLII/277/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 
26 maja 2010 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 
2012 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 

Małgorzata Osuch 

Uzasadnienie  
DO UCHWAŁY NR XXXVI/281/2021 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 roku             
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić , w tym samym czasie, łącznie nie więcej 
niż 14 dzieci, oraz osób, które osią-gnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa 
w art. 37 ust. 2, z za-strzeżeniem ustępu 3a.               Nadanie nowego statutu Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej stanowi końcowy etap działań zmierzających do dostosowania placówki do obowiązującego 
14 miejscowego standardu, a ograniczenie liczby dzieci przebywających w jednej placówce zgodne jest z ideą 
deinstytucjonalizacji – celem której jest stworzenie w ramach instytucji warunków jak najbliż-szych  warunkom 
rodzinnym.  Podjęcie zatem uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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Załącznik 

do Uchwały Nr 

XXXVI/281/2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 22 grudnia 2021 roku 

 

 

 

 

Statut 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, zwana dalej „Placówką”, jest budżetową 

jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną i prowadzoną przez 

powiat wągrowiecki. 

2. Placówka realizuje zadania własne powiatu wągrowieckiego w obszarze instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

3. Siedzibą Placówki jest miasto Wągrowiec, ul. Kcyńska 48, gmina miejska Wągrowiec, 

powiat wągrowiecki. 

4. Nadzór i kontrolę nad działalnością Placówki sprawuje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

II. Przedmiot i zakres działania 

 

§ 2.1  Placówka zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie, zaspakaja niezbędne potrzeby dziecka, w 

szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. 

2. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest integracja dzieci umieszczonych  

w pieczy instytucjonalnej z rodzinami pochodzenia, a w razie bezskuteczności tych działań 

zapewnienie dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej lub rodziny przysposabiającej.  

 3. Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ośrodkami 

adopcyjnymi, sądami rodzinnymi, asystentami rodzin oraz innymi osobami i instytucjami, które 

podejmą się wspierania działań wychowawczych placówki, w szczególności  

w zakresie przygotowania dzieci do samodzielnego życia. 

 

 

III. Organizacja Placówki 

 

§ 3.1 Placówką kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz i ponosząc 

odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 

2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. 

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Wągrowiecki. 

4. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań 

realizowanych przez Placówkę. 

5. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Placówki.  

6. Szczegółowe zadania i organizację, a także typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny 

Placówki uchwalony przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  
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IV. Mienie i gospodarka finansowa Placówki 

 

§ 4.1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad 

określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków przyjmowany na 

okres roku kalendarzowego. 

3. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 5. Dyrektor Placówki gospodaruje mieniem powiatu przekazanym Placówce.  

 

 

V. System kontroli 

 

§ 6. Dyrektor Placówki zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.   
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