UCHWAŁA NR XXIII/127/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/97/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” w Ratajach oraz nadania statutu
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ) oraz art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/97/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany siedziby
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” w Ratajach oraz nadania statutu Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie w § 1 wyrazy : "ul. Staszica 4." zastępuje
się wyrazami :" ul. Staszica 3.”
§ 2. Uchyla się statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "RODZINA" w Szamocinie
nadany uchwałą Nr XIX/97/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie zmiany siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzina" w Ratajach oraz
nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzina" w Szamocinie.
§ 3. Nadaje się Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/127/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
STATUT
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie.
§ 1. 1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „RODZINA”, zwana dalej Placówką jest
jednostką organizacyjną powiatu prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Szamocin. Adres Placówki to: 64-820 Szamocin, ul.
Staszica 3.
3. Placówka działa w oparciu o następujące akty prawne:
1) Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.
z 2016 r., poz.575).
2) Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814)
3) Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930)
4) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
5) Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz.902)
6) Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082
ze zm.)
7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
8) Innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. Przedmiotem działania Placówki jest realizowanie zadań placówki opiekuńczowychowawczej łączącej zadania placówek typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego.
Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe,
w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących
świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
§ 3. 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Placówki oraz zasady funkcjonowania określa
regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego.
2. Całokształtem działalności Placówki kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie.
3. Dyrektor, o którym mowa w ust. 2 jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników
zatrudnionych w Placówce.
§ 4. Placówka dysponuje mieniem powiatu niezbędnym do wykonywania zadań statutowych.
§ 5. 1. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
2. Bieżąca działalność podlega kontroli Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
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