UCHWAŁA NR XXXVII/246/12
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im.
Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, utworzenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nadania im statutów.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 49, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr
149, poz. 887) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.
1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i art. 180 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690), Rada Powiatu
Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2013 roku powiatową jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum
Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego
w Porszewicach”, zwane dalej „Centrum”.
2. Centrum nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2013 roku powiatowe jednostki budżetowe pod nazwami: Placówka
Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach,
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 w
Porszewicach.
2. Z dniem 1 stycznia 2013 roku Filia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Porszewicach, mieszcząca się
w Pabianicach przy ul. Sejmowej 2, otrzymuje nazwę: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 w
Pabianicach.
3. Placówkom Opiekuńczo - Wychowawczym Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 nadaje się statuty w brzmieniu
określonym w załącznikach: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek
opiekuńczo - wychowawczych określonych w § 2, zwanych dalej „placówkami opiekuńczo - wychowawczymi”.
2. Centrum oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze wyposaża się w majątek będący w dotychczasowym
zarządzie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, w części służącej
do realizacji ich zadań na podstawie protokółów przekazania.
3. Centrum przejmuje należności i zobowiązania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Aleksandra
Kamińskiego w Porszewicach w zakresie realizowanych zadań.
4. Dotychczasowi pracownicy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego
w Porszewicach, z wyjątkiem wychowawców, stają się pracownikami Centrum.
5. Dotychczasowi wychowawcy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego
w Porszewicach stają się pracownikami poszczególnych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
§ 4. Z dniem utworzenia Centrum, traci moc Uchwała Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie
nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Al. Kamińskiego w Porszewicach.
§ 5. Centrum protokolarnie przejmuje dokumenty Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Aleksandra
Kamińskiego w Porszewicach, w tym archiwalne i kadrowe, a w szczególności:
1) protokoły dokonanej inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości,
w tym ustalają należności i zobowiązania oraz środki obrotowe i majątek trwały;
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2) księgi rachunkowe.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego
Florian Wlaźlak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/246/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
STATUT CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –
WYCHOWAWCZYCH IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W PORSZEWICACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Aleksandra
Kamińskiego w Porszewicach, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 marca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.);
8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.
1071 z późn. zm.);
10) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Centrum;
11) niniejszego statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa, o:
1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Pabianicki;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Pabianickiego;
3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Pabianickiego;
4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Pabianickiego;
5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum.
§ 3. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Pabianickiego, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Pabianickiego.
3. Siedzibą Centrum jest miejscowość Porszewice 18 E, 95-200 Pabianice, a obszarem jego działania jest
Powiat.
4. Centrum używa pieczęci w brzmieniu: „Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18 E".
5. Centrum używa skróconej nazwy: Centrum Administracyjne w Porszewicach.
6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta.
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Rozdział 2.
Cele i zadania Centrum
§ 4. 1. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek
opiekuńczo - wychowawczych:
1) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 1;
2) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 2;
3) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 3;
4) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 4;
5) Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Sejmowa 2;
- zwanych dalej „placówkami opiekuńczo - wychowawczymi”.
2. Do zadań Centrum należy kompleksowa obsługa zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy
zastępczej sprawowanej przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, realizowanej w szczególności w celu:
1) realizacji planu pracy z dzieckiem i rodziną lub dążenia do przysposobienia dziecka;
2) właściwego przygotowania dziecka do:
a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami;
3) zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych,
edukacyjnych i kulturalno - rekreacyjnych.
3. Szczegółowy zakres zadań Centrum oraz typ prowadzonych placówek opiekuńczo - wychowawczych
określą ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
regulaminy organizacyjne, przyjęte przez Zarząd.
Rozdział 3.
Struktura i organizacja pracy Centrum
§ 5. 1. Dyrektor kieruje pracą Centrum oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach.
4. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania
czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych
Centrum wobec organów administracji publicznych, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych
i prawnych oraz do występowania i prowadzenia spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy,
uczestnika postępowania z prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw.
5. Dyrektor w sprawach dotyczących mienia zarządzanych jednostek, działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielanego przez Zarząd.
6. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów
i instrukcji.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 6. 1. Podstawą gospodarki finansowej w Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem
finansowym, sporządzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady na dany rok budżetowy,
w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FD49E3C4-A32F-4F82-810B-67DFEBD6E6F9. Podpisany
Strona 2

4. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem Powiatu, które może być wykorzystywane
wyłącznie do realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności Centrum i placówek opiekuńczo wychowawczych, określonych w niniejszym statucie.
5. Przepisy ust.1-3 Centrum stosuje odpowiednio w zakresie gospodarki finansowej obsługiwanych placówek
opiekuńczo - wychowawczych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/246/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NR 1 W PORSZEWICACH
§ 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 marca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.);
8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.
1071 z późn. zm.);
10) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
11) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Pabianickiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Porszewice 18 E m. 1, 95-200 Pabianice.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwany dalej „Dyrektorem" przy pomocy
wychowawcy.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwane dalej
„Centrum".
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 wychowanków.
6. Typ Placówki określi jej regulamin organizacyjny, nadany właściwą uchwałą Zarządu Powiatu
w Pabianicach.
§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem
finansowym, sporządzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Pabianicach na
dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Placówka używa pieczęci w brzmieniu: „Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Porszewicach, 95200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 1".
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§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze
sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w tym
także:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny (jeżeli został przydzielony) plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/246/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NR 2 W PORSZEWICACH
§ 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 marca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.);
8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.
1071 z późn. zm.);
10) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
11) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Pabianickiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Porszewice 18 E m. 2, 95-200 Pabianice.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwany dalej „Dyrektorem" przy pomocy
wychowawcy.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwane dalej
„Centrum".
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 wychowanków.
6. Typ Placówki określi jej regulamin organizacyjny, nadany właściwą uchwałą Zarządu Powiatu
w Pabianicach.
§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem
finansowym, sporządzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Pabianicach na
dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Placówka używa pieczęci w brzmieniu: „Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Porszewicach, 95200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 2".
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§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze
sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w tym
także:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w sczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny (jeżeli został przydzielony) plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/246/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ Nr 3 W PORSZEWICACH
§ 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 marca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.);
8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.
1071 z późn. zm.);
10) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
11) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Pabianickiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Porszewice 18 E m. 3, 95-200 Pabianice.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwany dalej „Dyrektorem" przy pomocy
wychowawcy.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwane dalej
„Centrum".
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 wychowanków.
6. Typ Placówki określi jej regulamin organizacyjny, nadany właściwą uchwałą Zarządu Powiatu
w Pabianicach.
§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem
finansowym, sporządzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Pabianicach na
dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.
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4. Placówka używa pieczęci w brzmieniu: „Placówka Opiekuńczo - Wychowawczya Nr 3 w Porszewicach, 95200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 3".
§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze
sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w tym
także:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w sczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny (jeżeli został przydzielony) plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/246/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ Nr 4 W PORSZEWICACH
§ 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 marca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.);
8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.
1071 z późn. zm.);
10) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
11) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Pabianickiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Porszewice 18 E m. 4, 95-200 Pabianice.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwany dalej „Dyrektorem" przy pomocy
wychowawcy.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwane dalej
„Centrum".
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 wychowanków.
6. Typ Placówki określi jej regulamin organizacyjny, nadany właściwą uchwałą Zarządu Powiatu
w Pabianicach.
§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem
finansowym, sporządzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Pabianicach na
dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.
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4. Placówka używa pieczęci w brzmieniu: „Placówka Opiekuńczo - Wychowawczya Nr 4 w Porszewicach, 95200 Pabianice, Porszewice 18 E m. 4".
§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze
sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w tym
także:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w sczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny (jeżeli został przydzielony) plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FD49E3C4-A32F-4F82-810B-67DFEBD6E6F9. Podpisany
Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/246/12
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ Nr 5 W PABIANICACH
§ 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 marca 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.);
8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
9) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.
1071 z późn. zm.);
10) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
11) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Pabianickiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Pabianice, ul. Sejmowa 2, 95-200 Pabianice.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwany dalej „Dyrektorem" przy pomocy
wychowawcy.
4. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne do
obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, zwane dalej
„Centrum".
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 25 wychowanków.
6. Typ Placówki określi jej regulamin organizacyjny, nadany właściwą uchwałą Zarządu Powiatu
w Pabianicach.
§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem
finansowym, sporządzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Pabianicach na
dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.
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4. Placówka używa pieczęci w brzmieniu: „Placówka Opiekuńczo - Wychowawczya Nr 5 w Pabianicach, 95200 Pabianice, ul. Sejmowa 2".
§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze
sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w tym
także:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w sczególności
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny (jeżeli został przydzielony)plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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