UCHWAŁA NR XXVII/262/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego
Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. i, art. 40
ust. 1 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 11 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. 2, art. 180
pkt 5 w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm) - na wniosek
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1
w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XLV/474/2017
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r., w sprawie nadania statutu
Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu,
ul. Łącznik 20.
§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XXVII/262/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

STATUT
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO
NR 1 W NOWYM SĄCZU Z SIEDZIBĄ UL. ŁĄCZNIK 20/1

§ 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Nowym Sączu, zwana dalej „Placówką”
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 511 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869
z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.,
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
5. Niniejszego statutu.
6. Właściwych przepisów prawa.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową miasta Nowego Sącza nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Nowy Sącz ul. Łącznik 20/1.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Sączu, zwany dalej „Dyrektorem” przy pomocy wyznaczonego
wychowawcy.
4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób
zatrudnionych w Placówce.
5. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum
Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu zwane dalej
„CAPOW”.
6. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 wychowanków.
7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny, opracowany
przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym
Sączu, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w trybie zarządzenia.
§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków
CAPOW sporządzony przez Dyrektora, podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta
Nowego Sącza.
2. CAPOW prowadzi dla Placówki rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce jest prowadzona zgodnie planem pomocy dziecku,
sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny,
a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy
z podmiotem organizującym pracę z rodziną.

2. Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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, a w przypadku gdy
rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy
z podmiotem organizującym pracę z rodziną - 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 postanowień statutu Placówki mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

