Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/204/2021
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 27 maja 2021 r.

Statut
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku – Zdroju

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Trzcińsku Zdroju, zwana dalej
„Placówką”, działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.,
poz.920),
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1282),
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),
5. Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
6. Statutu Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie,
7. Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Chojnie,
8. innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw,
9. niniejszego statutu.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1. Centrum
–
należy
przez
to
rozumieć
Centrum
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie – jednostka obsługująca
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie,
3. Placówce – należy przez to rozumieć Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą
nr 4 w Trzcińsku Zdroju – jednostka obsługiwana
4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Gryfinie,
5. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Gryfinie,

6. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Gryfińskiego,
7. Wychowanku – należy przez to rozumieć podopiecznego, mieszkańca
przebywającego w Placówce nr 4,
8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.).
§ 2.
1. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, działającą w formie jednostki budżetowej Powiatu Gryfińskiego pod
nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Trzcińsku – Zdroju”.
2. Placówka może używać skróconej nazwy : „POW nr 4”.
3. Siedziba Placówki mieści się w Trzcińsku – Zdroju przy ul. Dworcowej 1.
§ 3.
1. Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego z funkcją
interwencyjną w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
2. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków.
3. Kontrolę nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki oraz nad jakością
działań, a także nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez Placówkę i
nad zgodnością zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami
sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich
kompetencji.
Rozdział II
Cele i zadania placówki
§ 4.
1. Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki
i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych
w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieci i młodzieży w zakresie
wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązujących standardów.
2. Ponadto Placówka w ramach typu interwencyjnego zobowiązana jest do doraźnej opieki
nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.
3. Placówka staje się placówką opiekuńczo – wychowawczą w rozumieniu przepisów
Ustawy oraz rozpoczyna swoją działalność z dniem uzyskania od Wojewody
Zachodniopomorskiego zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy.

Rozdział III
Struktura i organizacja Placówki
§ 5.
1. Placówką kieruje dyrektor Centrum, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu
w Gryfinie.
2. Dyrektor Centrum kieruje działalnością Placówki przy pomocy wyznaczonego
wychowawcy.
3. Dyrektor Centrum jest przełożonym dla wszystkich pracowników Placówki.
4. Dyrektor reprezentuje Placówkę na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jej organizację,
działanie i funkcjonowanie.
5. Obsługę finansowo – księgową i administracyjno – organizacyjną Placówki prowadzi
Centrum.
6. W celu realizacji zadań statutowych, Dyrektor Centrum jest uprawniony do wydawania
zarządzeń, regulaminów i instrukcji, o ile nie narusza to kompetencji innych organów
określonych przepisami prawa.
7. W przypadku nieobecności Dyrektora Centrum, Placówką kieruje osoba wyznaczona
do zastępstwa Dyrektora Centrum, w ramach zasad funkcjonowania Centrum.
§ 6.
1. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagrodzenia pracowników Placówki regulują
odrębne przepisy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin organizacyjny,
uchwalony przez Zarząd Powiatu.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. Placówka jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową
w ramach otrzymanych środków oraz gospodaruje mieniem pozostającym w jej
posiadaniu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków, zwany
planem finansowym.
3. Placówka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienie końcowe
§ 8.
1. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
2. Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

