
Sŕoľostwo Powiatowe w Busku' Zdroju
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Busko _Zdrőj, dnia 22.05.2019 roku.

Znak: SOZ. B 120 .2.1.4.2019

W nawiązaniu do inteľpelacji z dnia 10.05.20].9ľ., w pľzedmiocie zapytania

o możliwośĆ funkcjonowania Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach,

na dotychczasowych zasadach W załączeniu pľzedstawiam pismo, jakĺe zostało

skieľowane do Pani Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego pÍzez Powiat Buski

w przedmiotowym zakľesĺe.

Również w załączeniu, przedstawiam odpowiedź Pana Dyľektora Placówki

opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach na dľugie Pani pytanie zawaľte w inteľpelacjĺ,

dotyczące przedłożenia informacji na temat sytuacji kadrowej w Placówce.

Załączniki:
].. Kserokopia pisma do Pani Agaty Wojtyszek Wojewody Świętokrzyskiego Znak:

5O2.8I20.2.3.2019 z dnia 20.03.2019 roku.
2. Kserokopia pisma Pana Dyrektora Placówki opiekr'rńczo _ Wychowawczej w Winiaraclr z dnia

16.05.2019 roku.
3. Kserokopia pisma Pana Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia

15.05.2019 roku.

Do wiadomości:
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Placówka Opiekuńczo - lVychowawcza lv Winiaľach

im. Vĺarszałka Józefa Pilsudskiego

Winiaľy 58.28-l36 Nowy Korczyn. REGON 29Ż688760, NIP 655_ll-l9-059
Tel: 41377 l07L,4| 377 Ż5 6l, fä.x: 41 377 10 7l' e-mail: pow@powr,l'iniaľy.pl

)sł4,-
ííő 

jo tl"i Winiary, dn. 16.05.2019 r.

,1
?? 1ł1Z; 2c73 ęI l. ?-'- ,,

/ Sľunuo.ir Dalach

,,' l.laczelnik

Wydziału Spľaw obyl,vateIskich.

Zĺlrowia i obrony Cyr.vilnej

W odpolviedzi na pismo z dnia l3.05.2019 ľ. dotyczące zloŻenia interpelacji przez

Panią Teľesę Krupską - Radną Powiatu, Dyrektor Placówki opiekuńczo_Wychowawczej im.

IVĺaľszałka Jőzeťa Piłsudskiego w Winiarach intbrmuje, Że pismo w sprawie zapytanía

o możlir.vość funkcjonowania Placów'ki opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach na

clotychczasor,vych zasaĺĺaoh, znak: SoZ.8I20.2'3.2019 , zostaľo naĺiane lv clniu 20.O3.z)tg r.

do Wyclziaľu Polityki Spotecznej tJrzęclu Wojewódzkiego w Kielcach przez Starostĺl,o

Povi, iatowe w Busku-Zdro.i u.

Z poważaniem

Piotr Zeljaś



POWIAT BUSKI
ul. Mickiewicza 'l5, 28 _ 100 Busko -Zdrój

Tel. 41 370-50-00, fax: 41 378-35-78
www.powiat.busko.pl e-mail: starostwo@powiat.busko.pl

Busko -Zdroj, dnia 20.03.2019 r.

Znak'. SOZ. I 1 20.2.3.20 1 9

łl |ólrli,ii, rril,. Pani
Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

W związku z noweĺizaĄą ustawy z dnia g czenłca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018r' poz. 998 tekst jednolity) mÓrĺĺiącej
o zmniejszeniu liczby dzieci mogących przebywac W placówce opiekuńczo-
wychowawczej, zwracam się z zapytaniem o mozliwośi wydania zezwolenia
na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego
w budynku obecnie istniejącej PlacÓwki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach 58,
28-136 Novuy Korczyn.

W placówce obecnie przebywa 29 wychowankow. Budynek Placówki położony
jest na dzĺałce o powierzchni 3 hektariw, powierzchnię tą zajmują: park, boisko
rekreacyjno-sportowe oraz grunty orne. Placiwka mieści się w budynku oddanym
do uzytku w 1945 roku. Budynek składa się z 3 kondygnacji, jest podpiwniczony.

Na uŻytek dziecĺ i młodzĺezy przeznaczone jest: 21 pokoi, 8 łazienek, 3 aneksy
kuchenne, 3 pokoje dzienne z miejscami do nauki własnej i wypoczynku, świetlica,
pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, kuchnia orazjadalnia.

W Placiwce mĺeszczą się rowniez pomieszczenia bĺurowe, gospodarcze,
kotłownia, pralnia, pokÓj wychowawców, gabinety: dyrektora, psychologa, pedagoga,
pracownika socjalnego, oraz harcowka, izba pamięci i biblioteka.

W budynku, gdzie aktualnie znajduje się Placówka, zamierzamy utworzyc
2 placówki _ z osobnymi wejściami z klatki schodowej. KaŻda z placówek będzie
przeznaczona dla 14 wychowanków' Zakłada się, Że jedna z placówek będzie posiadac
status jednostki obsługującej, a druga status jednostki obsługiwanej, co zgodnie
zaĺL.6a ustawy z dnia 5 czenľca 1998r' o Samorządzie powiatowym (Dz. U. z2019r',
poz. 511 tekst jednolity) zapewni wspólną obsługą administracyjną, finansową
i organizacyjną dla obu placówek.

Nadmĺeniam, iż zostały dokonane zmiany sposobu użytkowania obiektu budynku
obecnie istniejącej placówki. Aktualnie budynek posiada . status budynku
wielomieszkaniowego, co zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozwolĺ
na nadanie kolejnego adresu dla drugiej placowki.
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Ponac]to budynel<, w ktorym mleści Się Placóvvka 1est po śvviezo wykonanej

teĺmomodernizacji polegającej na' wymianie pokrycia dachovvego dociepleniu połaci

dachoule1 i ścian zerĺrĺnętrznych oraz wymianie instalacji centralnego ogŕze\//ania vlraz

z piecem. \A/ placówce zamontowano rowniez kolektory słoneczne.

Mając na urľadze wysoki standard pobytu wychowankorll V\/ dotychczas

zajmowanym budynku zv\/racam się z zapytaniem jak na wstępie.
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Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiaľach

im. Marszalka Józefa Pilsudskiego

Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn, REGON 292688760, NIP 655-l l-19-059

Tel: 4I 377 I0 71, 41 377 25 61, fa"x: 41377 l0 71, e -mail: pow@powwiniary.pl

r" 1-
Winiary, dnia 15.05.2019 r.

Sławomiľ Dalach

Naczelnik

Wydziału Spľaw obywatelskich,

Zdľowia i obľony Cywilnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2019 r. dotyczące złożenia inteľpelacji przez Panią

Teresę Kľupską-Radną Powiatu, Dyrektor Placówki opiekuńczo_Wychowawczej im. Marszďka

Jőzeta Piłsudskiego w Winiaľach przedstawia informację o zatľudnieniu pracowników w Placówce

na dzień 15.05.2019 r.

Z poważaniem
Piotr Zeljaś



Stľuktuľa zatľudnienia pracowników w Placówce opiekuńczo-
Wychowawczej ĺm. Maľszałka Józefa Piłsudskiego w Wĺniaľach

przedstawia się następująco:

DYREKTOR:

-1 etat _ unlowa o pracę

DZIAŁ OPIEKI I wYCHowANIA
SPECJALrŚcl:

- pedagog 1/1 etat - umowa o pracę na czas nieokreślony
_ psycholog 74 etatu - umo\Ma o pracę na czas okľeślony
- pracownik socjalny - 1/1 etat - umowa o pracę na czas określony

Na stanowiskach pracy opieki i wychowania zatrudnionych jest 3 pracowników łącznie na 2 3Á

etatu, lź etatu - wolne stanowisko pľacy pielęgniarki.

DZIAŁ oPIEKI I wYCHowANIA
WYCHO\{AWCY:

_ Wychowawca 1/1 etat -umov/a o pracę na czas okľeślony
_ Wychowawca- Vz etat- umowa o pracę na Zastępsrwo
_ Wychowawca- 1i 1 etat -umo\Ma o pracę na czas okľeślony
Wychowawca LlL etat- umowa o pracę na czas nieokeślony
Wychowawca - IlL etat - umowa o pracę na zastępstwo
- Wychowawca- 1_/1 etat - umo\Ma o pľacę na czas ńiěokľeślony
_ Wychowawca- 1/1 etat - umowa o pracę na czas nieokeślony
- Wychowawca- l/1 etat - umo\'ýa o pracę na Zastępst]^/o

- Wychowawca- 1/1 etat - umo\,Va o pľacę na czas nieokreślony
_ Wychowawca- 1/1 etat - umowa o pracę na czas nieokreślony
- Wychowawca- 1/1 etat - umowa o pracę na czas nieokľeślony

Na stanowiskach pracy opieki i wychowania zatrudnionych jest 11 pľacowników, łącznie na I0 Vz

etatu. W chwili obecnej dwóch pracowników znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy
o pracę' która rozwiąże się z dniem 31.05.2019 ľ., jeden pracownik znajduje się na urlopie
bezpłatnym, jeden na zasiłku chorobowym oraz jeden na urlopie macierzyńskim'

ADMINISTRACJA:

- główny księgowy -% etatu- umo\Ma o pracę na czas nieokľeślony
- pomoc administracyjna biurowa- 1/1 etatu -umowa o pracę na czas okľeślony
- refeľent administracyjny- % etatu-umo'üŕa o pľacę na czas nieokreślony
_ magazynier- % etatu-umowa o pľacę na czas nieokreślony (nabył uprawnienia emerytalne)

Na stanowiskach pracy administracyjnych zatrudnionych jest 4 pracowników łącznie na 2 7ą etatu.



w chwili obecnej jeden pracownik na stanowisku pracy magazynieľa_w związku
z odejściem na emeľytuľę, znajduje się w okľesie wypowiedzenia umowy o pracę' która ľozwiąże
się z dniem 26.07.20L9 r.

oBSŁUGA:

- 2 kucharki - po 74 etatu-umoÝńra o pracę na czas nieokľeślony
( jeden pracownik nabył uprawnienia emerytalne)

_ L sprzątaczka- 1/1 etat- umo\^ŕa o pľacę na czas okeślony
- praczka- % etatu-umolva o pracę na czas okľeślony
_ kieľowca-]./1 etat- umoÝń/a o pracę na zastępstl,vo
- konserwator -3/ą etatu- trmoÝń/a o pľacę na czas nieokľeślony

Na stanowiskach pľacy obsługi zatrudnionych jest 6 pľacowników łącznie na 4 % etatu.
W chwili obecnej jeden pracownik na stanowisku pracy kuchaľki_w związku
z odejściem na emerytuľę, znajduje się w okľesie wypowiedzenia umowy o pracę, któľa rozwiąże
się z dniem 26.07.2019 ľ.


