Projekt
z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej
Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 92 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), art. 93 ust.1 pkt 1 i ust.2 i art. 97 ust.1a
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz.821)
Rada Miejska
postanawia
§ 1. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bielsku-Białej nadać Statut w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia....................2020 r.
STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 2 W BIELSKU-BIAŁEJ
§ 1. 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bielsku-Białej zwana dalej „Placówką” jest jednostką
organizacyjną Miasta Bielska-Białej, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa
na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień Statutu.
2. Siedziba Placówki mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Lompy 9/3.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Placówka może używać skróconej nazwy: „POW nr 2”.
5. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
§ 2. 1. Podstawę prawną działania Placówki stanowią:
1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego w rozumieniu
przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
§ 3. Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
i młodzieży, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów, a także
przygotowanie ich do samodzielnego życia w przypadku braku możliwości powrotu do rodziny lub
umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
§ 4. Do zadań Placówki należy:
1) zaspokajanie niezbędnych i indywidualnych potrzeb dziecka,
2) zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dziecka oraz
wyrównywanie opóźnień rozwojowych i edukacyjnych,
3) zapewnienie zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych
i terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia
społecznego,
4) prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu umożliwienie: powrotu dzieci do rodzin
naturalnych lub umieszczenie w formach rodzinnej pieczy zastępczej, wpływ na kształtowanie i rozwijanie
prawidłowych relacji z osobami bliskimi,
5) wszechstronne przystosowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i pełnienia ról
społecznych po opuszczeniu placówki,
6) pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu
o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
§ 5. 1. Placówką kieruje dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w BielskuBiałej przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
2. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
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§ 6. 1. Dyrektor Centrum Obsługi zarządza powierzonym Placówce mieniem, stanowiącym część mienia
komunalnego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz zapewnia
jego ochronę i należyte wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem.
2. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy Placówki ustalony przez dyrektora
Centrum Obsługi, opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zgodnie z art. 95 ust. 3 w zw. z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), w placówce opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić,
w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej.
W związku z powyższym w celu spełnienia nowych standardów konieczne jest przekształcenie
systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej w Bielsku-Białej poprzez likwidację Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej i utworzenie w jego miejsce nowych placówek opiekuńczowychowawczych, a także poddanie ich wspólnej obsłudze przez nowo utworzone Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
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