
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/317/2013 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 26 września 2013 r. 

STATUT 
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Winiarach 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza, jako jednostka budżetowa, stanowiąca jednostkę 
organizacyjną powiatu buskiego, zwana dalej „Placówką”, nosi nazwę: Placówka Opiekuńczo- 
Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

2. Siedziba Placówki znajduje się w Winiarach Nr 58, 28-136 Nowy Korczyn, województwo 
świętokrzyskie. 

3. Placówka realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo- wychowawczej typu 
socjalizacyjnego. 

4. Placówka działa na terenie powiatu buskiego.

§ 2. Podstawę prawną funkcjonowania Placówki stanowią: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 135 z późniejszymi zmianami), 

2) 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), 

3) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 
1458 z późniejszymi zmianami), 

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 
674 z późniejszymi zmianami), 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1050), 

6) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi 
zmianami), 

7) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi 
zmianami), 

8) Statut Powiatu Buskiego, 

9) Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

10) Obowiązujące akty prawne regulujące działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

§ 3. Placówka używa pieczęci o następującej treści: 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

28-136 Nowy Korczyn

Winiary 58
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§ 4. Placówka jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym opieki 
i wychowania. 

§ 5. Placówka posiada 30 miejsc socjalizacyjnych. 

§ 6. W sytuacjach wyjątkowych Placówka może przyjąć 2 wychowanków w trybie interwencyjnym, 
jeżeli posiada wolne miejsca socjalizacyjne oraz jeżeli łączna liczba podopiecznych nie przekroczy 30. 

§ 7. 1. Placówka jest instytucją koedukacyjną dla wychowanków od momentu przybycia do czasu 
osiągnięcia pełnoletniości lub zakończenia pobytu w Placówce. 

2. Po uzyskaniu pełnoletniości wychowankowie mogą kontynuować pobyt w Placówce na 
dotychczasowych zasadach, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Dyrektora Placówki. 

3. Maksymalny okres pobytu wychowanków w placówce w przypadku o którym mowa w ust. 2 wynosi 
nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki.

§ 8. Nadzór nad działalnością placówki sprawują: 

1. Starosta Buski – w zakresie organizacyjnym, 

2. Wojewoda Świętokrzyski – w zakresie realizacji, przestrzegania standardu opieki i wychowania. 

Rozdział 2.

Przedmiot działania

§ 9. 1. Placówka zapewnia całkowitą opiekę, wychowanie, kształcenie oraz zaspokaja wszelkie 
niezbędne potrzeby przebywających w niej wychowanków pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

2. Zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

§ 10. Placówka w szczególności zapewnia: 

1) Odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, bieliznę i inne 
przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki. 

2) Warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 

3) Opiekę lekarską, pielęgniarską, wsparcie psychologiczne.

§ 11. 1. Placówka współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności z Powiatem 
Buskim; powiatowymi centrami pomocy rodzinie; kuratorami i sądami rodzinnymi; Policją; asystentami 
rodziny; koordynatorami pieczy zastępczej; ośrodkami pomocy społecznej; poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi; placówkami oświatowo – opiekuńczymi; placówkami opiekuńczo- wychowawczymi; 
ośrodkami adopcyjnymi; ośrodkami leczniczymi; szkołami; organizacjami społecznymi; sponsorami; 
fundacjami; kościołem i innymi równouprawnionymi związkami wyznaniowymi; rodzinami naturalnymi 
w celu przybliżenia i odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym; rodzinami zastępczymi. 

2. W razie konieczności, w celu realizacji swoich zadań Placówka może współpracować z innymi niż 
wymienione w ust. 1 podmiotami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi i samorządowymi. 

3. W celu tworzenia warunków powrotu wychowanków do rodzin Placówka utrzymuje kontakty 
z rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanków przebywających w Placówce.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja placówki

§ 12. 1. Placówką kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu. 

2. W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

§ 13. 1. Wychowankowie przebywający w Placówce mogą tworzyć samorząd mieszkańców. 
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2. Wychowankowie są współgospodarzami Placówki i są wdrażani do pracy na rzecz Placówki 
stosownie do wieku i możliwości. 

3. Prawa i obowiązki wychowanków określa Regulamin Organizacyjny Placówki. 

4. W placówce prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, wyrównawcze, profilaktyczne, terapeutyczne, 
psychologiczne, logopedyczne.

§ 14. 1. Wychowankowie do Placówki kierowani są przez Powiat Buski za pośrednictwem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju, w porozumieniu z Dyrektorem Placówki. 

2. Podstawą przyjęcia do Placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej lub w przypadku miejsc interwencyjnych na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej. 

3. Dzieci w Placówce umieszczane są również w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję 
lub Straż Graniczną.

§ 15. Szczegółową organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa 
Regulamin Organizacyjny sporządzony przez Dyrektora Placówki i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 16. 1. Placówka finansowana jest ze środków budżetu powiatu w oparciu o roczny plan finansowy 
uchwalony przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju w uchwale budżetowej na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości. 

2. W celu realizacji swoich zadań Placówka może otrzymywać środki pochodzące z darowizn, w tym 
innych niż środki pieniężne. 

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
wymienione w rozdziale 1 w § 2. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Powiatu w Busku- Zdroju.
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