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Załącznik Nr 1                                                                                     

do uchwały  Nr VI/110/2019                                     

Rady Miasta Rzeszowa                            

z dnia 29.01.2019 r. 

 

Statut 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej                                                                                

im. Marii Hanasiewicz                                                                                             

w Rzeszowie                 

 

Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

 

§1 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz  w Rzeszowie, zwana dalej  

„Placówką”, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                      

    ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);    

2) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 

    z późn. zm.);   

3) ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

    z późn.  zm.);                                                                           

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.   

    poz.1260 z  późn.zm.);  

5) 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);         

6) niniejszego Statutu.                               

 

§ 2 

1. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów działającą w formie 

jednostki budżetowej. 

2. Placówka jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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3. Siedzibą Placówki jest miasto Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a. 

4. Kontrolę nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa.   

5. Kontrolę nad realizacją standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Podkarpacki. 

 

 

Rozdział II  

Cele i zadania Placówki 

 

§ 3 

Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, której przedmiotem działalności jest 

sprawowanie opieki i wychowania wobec dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych 

opieki rodzicielskiej. 

 

§ 4 

1. Do zadań placówki należy: 

 

1) zapewnienie dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie jego                                      

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, 

bytowych, społecznych i religijnych; 

2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy 

dziecku, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – 

we współpracy z powiatem organizującym pracę z rodziną; 

3) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowi inaczej; 

4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku  

i możliwości rozwojowych; 

6) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

 

2. 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 Placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka                            

do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora Placówki oraz 

pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
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Rozdział III 

Struktura i Organizacja Pracy Placówki 

 

§ 5 

1. Placówce, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia się 

kompleksową obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, 

organizacyjną oraz specjalistyczną świadczoną przez Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą 

im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie. 

 

 

 

§ 6 

1. Dyrektor Placówki obsługującej, o której mowa w § 5, kieruje Placówką przy pomocy 

wyznaczonego wychowawcy koordynatora.                                                                                                 

2. Dyrektor Placówki obsługującej reprezentuje Placówkę na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność za całokształt jej działalności.                                                                                        

3. Dyrektor Placówki obsługującej jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do 

składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z 

funkcjonowaniem Placówki, mających na celu realizację zadań statutowych Placówki.                 

4.  Dyrektor Placówki obsługującej wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników Placówki.                                                                                                                                   

5. Zarządzenia, instrukcje oraz regulaminy dotyczące Placówki wprowadza Dyrektor Placówki 

obsługującej.                                                                                                                                                       

6. Przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówce jest Dyrektor Placówki  

obsługującej.                                                                                                                                                         

7. W Placówce działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.                                  

8. Typ Placówki oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny nadany 

przez Dyrektora Placówki. 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

§ 7 

1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany 

dalej planem finansowym, sporządzonym przez Dyrektora Placówki obsługującej na 

podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa na dany rok budżetowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.   

2. Placówka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych. 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

Placówka używa  podłużnej pieczęci o treści: 

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 
Im. Marii Hanasiewicz 

35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4a 
tel./fax 17 7482620 

 

 

§ 9 

 

1. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.   

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 


