UCHWAŁA NR XXVII/265/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20
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 Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Łącznik 20 w brzmieniu jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLV/475/2017
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 Października 2017 r., w spawie nadania statutu
Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 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/265/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 31 stycznia 2020 r.

STATUT
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SĄCZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, zwane dalej
„CAPOW” jest jednostką organizacyjną miasta Nowego Sącza działająca w formie jednostki
budżetowej.
§ 2. Siedzibą i obszarem działania CAPOW jest Miasto Nowy Sącz ul. Łącznik 20.
§ 3. CAPOW, ul. Łącznik 20, 33-300 Nowy Sącz, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. 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
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. 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) innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności podstawowej
§ 4. 1. CAPOW zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną
wyodrębnionych placówek opiekuńczo - wychowawczych tj.:
1) Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego nr 1 z siedzibą
w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20/1,
2) Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego nr 2 z siedzibą
w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20/2,
3) Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego nr 3 z miejscami
interwencyjnymi z siedzibą w Trzycierzu 95 gm. Korzenna.
2. Przedmiotem działalności wymienionych w ust. 1 Placówek obsługiwanych przez
CAPOW jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz
zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych,
społecznych dzieciom i młodzieży, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na
poziomie obowiązującego standardu.

§ 5. CAPOW zapewnia obsługę finansową Placówek opiekuńczo - wychowawczych typu
rodzinnego działających na terenie miasta Nowego Sącza.
Rozdział 3.
Organizacja
§ 6. 1. CAPOW kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, ponosi
odpowiedzialność za jego organizację, działanie i funkcjonowanie.
2. Z Dyrektorem CAPOW nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Prezydent Miasta,
który dokonuje także oceny jego działalności.
3. Dyrektor CAPOW wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób
zatrudnionych w CAPOW oraz Placówkach opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa
w § 4 ust. 1.
4. Placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, o których mowa w § 4 ust. 1 kieruje
Dyrektor CAPOW przy pomocy wyznaczonych w poszczególnych Placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowawców.
5. Dyrektor realizuje zadania CAPOW na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu
przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.
§ 7. Regulamin organizacyjny CAPOW oraz Placówek opiekuńczo - wychowawczych
określonych w § 4 ust. 1 ustalany jest przez Dyrektora CAPOW i zatwierdzany jest
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział 4.
Gospodarka Majątkowa i Finansowa
§ 8. CAPOW zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.
§ 9. CAPOW prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych, a jego
działalność finansowana jest z budżetu miasta.
§ 10. 1. CAPOW prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania
finansowe w oparciu o przepisy dla jednostek budżetowych.
2. CAPOW posiada własny rachunek bankowy.
3. CAPOW może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi lub darowiznami
pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
Rozdział 5.
Nadzór i kontrola nad działalnością
§ 11. 1. Nadzór organizacyjny nad działalnością CAPOW sprawowany jest przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Sączu.
2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań CAPOW oraz Placówek opiekuńczo wychowawczych sprawuje Wojewoda Małopolski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązujące.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

