UCHWAŁA Nr XVIII/40/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, przekształcenia
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie
Na podstawie art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1, ust. 2 i art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374,
568, 695 i 1175) oraz art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wydrznie przekształca się
w dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą:
1) Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie, z siedzibą w Wydrznie;
2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Wydrznie, z siedzibą w Wydrznie.
2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, o których mowa w ust. 1 są jednostkami organizacyjnymi
Powiatu Grudziądzkiego i funkcjonują w formie jednostek budżetowych.
§ 2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, o których mowa w § 1 ust. 1, rozpoczynają działalność
po wydaniu zezwolenia na ich funkcjonowanie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
§ 3.1. Mienie przekształcanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie przeznacza się na:
1) wyposażenie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, o których mowa w § 1 ust. 1;
2) w dalszej kolejności – na zabezpieczenie potrzeb innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Mienie, które nie zostanie przeznaczone w sposób określony w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zarządu Powiatu, który gospodaruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, o których mowa w § 1 ust. 1 wyposaża się w odrębne
lokale położone w Wydrznie 13 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w mienie ruchome.
§ 5. Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym, o których mowa w § 1 ust. 1 nadaje się statuty:
1) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1
do uchwały;
2) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2
do uchwały.

§ 6.1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Białochowie przekształca
się w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 3 w Białochowie, z siedzibą w Białochowie.
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Białochowie jest jednostką organizacyjną Powiatu
Grudziądzkiego i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.
§ 7. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Białochowie rozpoczyna działalność po wydaniu
zezwolenia na jej funkcjonowanie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
§ 8.1. Mienie przekształcanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie przeznacza
się na:
1) wyposażenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Białochowie;
2) w dalszej kolejności – na zabezpieczenie potrzeb innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Mienie, które nie zostanie przeznaczone w sposób określony w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zarządu Powiatu, który gospodaruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 9. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 3 w Białochowie wyposaża się w działkę nr 53/28,
obręb Białochowo, wraz z położonym na niej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi
oraz w mienie ruchome.
§ 10. Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie nadaje się statut w brzmieniu
określonym w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 11.1. Z dniem 15 października 2020 r. tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie, z siedzibą w Wydrznie, zwaną dalej
„ Centrum”, stanowiącą jednostkę obsługującą.
2. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego i funkcjonuje w formie jednostki
budżetowej.
§ 12. 1. Centrum wyposaża się w lokal położony w Wydrznie 13 wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej oraz w mienie ruchome.
2. Centrum wyposaża się w część mienia ruchomego będącego w ewidencji jednostek obsługiwanych.
§ 13. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Centrum zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową,
organizacyjną i specjalistyczną następującym jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego:
1) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie,
2) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie,

3) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie,
stanowiącym jednostki obsługiwane, z zastrzeżeniem § 2 i § 7.
§ 14.1. Centrum nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
2. Zakres obowiązków powierzonych Centrum jako jednostce obsługującej został określony w statucie
stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
3. Dyrektor

Centrum

kieruje

jednostkami

obsługiwanymi

przy

pomocy

wyznaczonego

w poszczególnych jednostkach wychowawcy.
§ 15. Centrum przejmuje należności i zobowiązania przekształcanej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wydrznie oraz przekształcanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie
na dzień 1 stycznia 2021 r.
§ 16. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tracą moc:
1) uchwała nr XIII/29/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia
Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie;
2) uchwała nr XIII/30/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia
Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie
Powiat Grudziądzki prowadzi Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Białochowie oraz Placówkę
Opiekuńczo – Wychowawczą w Wydrznie. W Placówkach wg stanu na dzień 19.08.2020 r. umieszczonych
było łącznie 54 dzieci. Diagnoza potrzeb w zakresie pieczy zastępczej wskazuje na konieczność zapewnienia
funkcjonowania na terenie powiatu co najmniej 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych
i pod warunkiem uzyskania zezwolenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zostanie przekształcona w dwie
placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Dostosowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej do standardów wynikających z przepisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących w szczególności
liczby wychowanków umieszczonych w tym samym czasie w placówce (od dnia 02.01.2021 r. nie więcej
niż 14), wymaga podjęcia szeregu działań organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem placówek
opiekuńczo – wychowawczych w powiecie.
Placówki opiekuńczo – wychowawcze z maksymalna liczbą 14 miejsc powinny funkcjonować
w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych. Organizacja funkcjonowania, wielkość powierzchni
użytkowej placówki jak i struktura zatrudnienia różnić będą się od tej istniejącej w dotychczasowych dużych
placówkach. Zapewnienie Placówkom wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej
i specjalistycznej pozwoli im zająć się wyłącznie pracą wychowawczą, utrzymać w nich klimat jak najbardziej
zbliżony do domowego, a ponadto doprowadzi do optymalizacji kosztów funkcjonowania instytucjonalnej
pieczy zastępczej w powiecie.
Nowo powstałe Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Wydrznie zostaną utworzone
w wyniku przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, a Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza Nr 3 w Białochowie zostanie utworzona w wyniku przekształcenia dotychczasowej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie.
Zapewnienie Placówkom wspólnej obsługi wymaga utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej –
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, która stanowić będzie jednostkę obsługującą
w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym, w odniesieniu do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
Nr 1 w Wydrznie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie i Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej Nr 3 w Białochowie. Zgodnie z art. 6 i 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora
finansów publicznych. Wspólną obsługę może prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna
powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku powiatowo
gminnego. Rada powiatu, w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, określa w drodze uchwały

w szczególności jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane, zakres obowiązków powierzonych jednostkom
obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn.zm.) powiatowe jednostki samorządowe tworzy organ stanowiący jednostki samorządu powiatowego,
jednocześnie nadając im statut i określając mienie przekazane tej jednostce w zarząd.
Stosownie do postanowień art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2009 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) w przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek
opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego,
na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo – wychowawczą może kierować
dyrektor jednostki

obsługującej, która

prowadzi

wspólną

obsługę,

przy

pomocy

w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowawcy.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

wyznaczonego

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/40/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16 września 2020 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NR 1 W WYDRZNIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie, zwana dalej „ Placówką” jest jednostką
organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Wydrzno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko – pomorskie.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej całodobową
opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe,
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
5. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
umieszczenia w innych formach pieczy zastępczej lub usamodzielnienia.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§2
Do zadań realizowanych przez Placówkę należy:
1)

realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

2)

umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

3)

podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

4)

zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

5)

obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

6)

zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§3
Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie,
rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami,
które podejmują się wspierania działań wychowawczych w szczególności w zakresie przygotowania dziecka
do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora kierującego Placówką oraz pozytywną
opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rozdział 3
Zasady działania i organizacji
§4
Placówka jest przeznaczona na pobyt 14 dzieci.
§5
Placówce, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia się wspólną kompleksową obsługę
administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną,
realizowaną przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie, zwane dalej
jednostką obsługującą.
§6
1. Placówką kieruje Dyrektor jednostki obsługującej, o której mowa w § 5, przy pomocy wyznaczonego
w Placówce wychowawcy.
2. Dyrektor jednostki obsługującej reprezentuje Placówkę na zewnątrz.
3. Dyrektor jednostki obsługującej działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie zadań realizowanych
przez Placówkę.
4. Dyrektor jednostki obsługującej wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.
§7
Szczegółowe zadania, organizację oraz typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki uchwalony
przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Placówki
§8
1. Mienie Placówki jest mieniem Powiatu Grudziądzkiego.
2. Gospodarkę finansową Placówki prowadzi jednostka obsługująca według zasad określonych dla jednostek
budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
4. Rachunkowość Placówki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek
budżetowych.
5. Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki odpowiedzialność ponosi Dyrektor
jednostki obsługującej.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/40/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16 września 2020 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NR 2 W WYDRZNIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Wydrznie, zwana dalej „Placówką” jest jednostką
organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Wydrzno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko – pomorskie.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej całodobową
opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe,
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
5. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
umieszczenia w innych formach pieczy zastępczej lub usamodzielnienia.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§2
Do zadań realizowanych przez Placówkę należy:
1)

realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

2)

umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

3)

podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

4)

zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

5)

obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

6)

zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§3
Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie,
rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami,
które podejmują się wspierania działań wychowawczych w szczególności w zakresie przygotowania dziecka
do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora kierującego Placówką oraz pozytywną
opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rozdział 3
Zasady działania i organizacji
§4
Placówka jest przeznaczona na pobyt 14 dzieci.
§5
Placówce, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia się wspólną kompleksową obsługę
administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną,
realizowaną przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie, zwane dalej
jednostką obsługującą.
§6
1. Placówką kieruje Dyrektor jednostki obsługującej, o której mowa w § 5, przy pomocy wyznaczonego
w Placówce wychowawcy.
2. Dyrektor jednostki obsługującej reprezentuje Placówkę na zewnątrz.
3. Dyrektor jednostki obsługującej działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie zadań realizowanych
przez Placówkę.
4. Dyrektor jednostki obsługującej wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.
§7
Szczegółowe zadania, organizację oraz typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki uchwalony
przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Placówki
§8
1. Mienie Placówki jest mieniem Powiatu Grudziądzkiego.
2. Gospodarkę finansową Placówki prowadzi jednostka obsługująca według zasad określonych dla jednostek
budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
4. Rachunkowość Placówki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek
budżetowych.
5. Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki odpowiedzialność ponosi Dyrektor
jednostki obsługującej.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/40/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16 września 2020 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NR 3 W BIAŁOCHOWIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Białochowie, zwana dalej „Placówką” jest jednostką
organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Białochowo, powiat grudziądzki, województwo kujawsko – pomorskie.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej całodobową
opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe,
zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
5. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
umieszczenia w innych formach pieczy zastępczej lub usamodzielnienia.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§2
Do zadań realizowanych przez Placówkę należy:
1)

realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

2)

umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

3)

podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;

4)

zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

5)

obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;

6)

zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§3
Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie,
rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami,
które podejmują się wspierania działań wychowawczych w szczególności w zakresie przygotowania dziecka
do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora kierującego Placówką oraz pozytywną
opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rozdział 3
Zasady działania i organizacji
§4
Placówka jest przeznaczona na pobyt 14 dzieci.
§5
Placówce, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia się wspólną kompleksową obsługę
administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną,
realizowaną przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie, zwane dalej
jednostką obsługującą.
§6
1.Placówką kieruje Dyrektor jednostki obsługującej, o której mowa w § 5, przy pomocy wyznaczonego
w Placówce wychowawcy.
2.Dyrektor jednostki obsługującej reprezentuje Placówkę na zewnątrz.
3.Dyrektor jednostki obsługującej działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie zadań realizowanych
przez Placówkę.
4.Dyrektor jednostki obsługującej wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.
§7
Szczegółowe zadania, organizację oraz typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki uchwalony
przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Placówki
§8
1. Mienie Placówki jest mieniem Powiatu Grudziądzkiego.
2. Gospodarkę finansową Placówki prowadzi Jednostka obsługująca według zasad określonych dla jednostek
budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
4. Rachunkowość Placówki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek
budżetowych.
5. Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki odpowiedzialność ponosi Dyrektor
jednostki obsługującej.
Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/40/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 16 września 2020 r.

STATUT CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
W WYDRZNIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie, zwane dalej „Centrum” jest
jednostką organizacyjną Powiatu Grudziądzkiego.
2. Centrum nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
3. Siedzibą Centrum jest miejscowość Wydrzno, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§2
1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Centrum zapewnia wspólną obsługę następujących placówek opiekuńczo –
wychowawczych:
1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie;
2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie;
3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie;
zwanych dalej „ Placówkami”.
2. Do obowiązków Centrum jako jednostki obsługującej należy kompleksowa obsługa w zakresie:
1) finansowym;
2) rachunkowym i sprawozdawczym;
3) administracyjnym;
4) organizacyjnym;
5) zapewnienia pomocy specjalistycznej.

3. Centrum jako jednostka obsługująca zapewnia Placówkom obsługiwanym realizację zadań głównego
księgowego.
4. Dyrektor Centrum kieruje jednostkami obsługiwanymi, o których mowa w ust. 1, przy pomocy
wyznaczonych w poszczególnych Placówkach wychowawców.
5. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość
Placówek obsługiwanych.
Rozdział 3
Zasady działania i organizacji Centrum
§3
1.Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.
2.Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Grudziądzki.
4.Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Centrum.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówek obsługiwanych.
§4
Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.
§5
Szczegółowe zadania i organizację określa Regulamin Organizacyjny Centrum uchwalony przez Zarząd
Powiatu.
Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Centrum
§6
1.Mienie Centrum jest mieniem Powiatu Grudziądzkiego.
2.Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3.Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
4.Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
jednostek budżetowych.
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Centrum.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

