
. . __ Załącznik do uchwaĘ Nr 149XXV/20

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.3}listopada 2020 r.

sTATUT
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socj alizaryj nego

pod nazwą Placówka ,,Różany Zakątelł'w Kutnie

Rozdział 1.
Postanowienia ogóIne

§1.
1. Placówka ,,Rózany ZakąteP' w Kutnie zwana dalej ,,Placówką" jest budżetową jednostką organizacyjną

Powiatu Kutnowskiego.

2. Placówka realizuje zńania z zakresu ins§ltucjonalnej pieczy zastępczej uwzględniając w tym zakresie
obowiąujące przepisy prawa. 

\/
Rozdział2.

cele i zadania

§2.
Celem Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo

pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów.

§3.
1. Placówka ma charakter socjalizacyjny i jest przemlaczona dla dzieci powyżej 10 roku Ęcia do

osiągnięcia pełnoletności.

2. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w Placówce na dotychczasowych zaĘlach
do ukończenia ptzez niego 25 roku Ęcia, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Placówki,
kontynuowania nauki i przestrzegartia regulaminu Placówki.

§4.
Do zadań Placówki naleĘ :

1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;

2) rcalizowanie stosownie do posiadanych mozliwości przygotowanego we współpracy
z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;

3) umożliwienie kontaktu dziecka zrodzicami i innymi osobami bliskimi, chybaże sąd postanowiinaczej;

4) podejmowanie dzińańw celu powrotu dzieckado rodziny;

5) zapewnienie dziecku dostępu do ksżałcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych;

6)objęciedzieckadziałaniarniterapeuĘcmymi;

7) zapewnienie korrystania z przysłagujących świad czeń zdrowotnych.

Rozdział 3.
siedziba i obszar działania

§5.
Siedzibą Placówki jest miasto Kutno, gmina Miasto Kutno, powiat kutnowski, wojewódżwo łódzkie.
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.,
Placówka na tabiicaćhi-

Zakątek" w Kutnie.

§6.
wywieszkach, pieczątkach i formularzach

Rozdział 4.

Organy i struktura organizacyjna

§7.
Placówką przy

używa nazwy: Placówka ,,Rózany

pomocy wyznaczonęgo1. Dyrektor Placówki kieĄe

l

Wychowawcy - Koordynatora.

2. Dyrektor Placówki reprezenĘe Placówkę
za całoksńńjego działalności.

na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność

3. Dyrektor Placówki działa na podstawie upowamienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli
nviązanychzprowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zńańrealizowanych przezPlacówkę.

4. Dyrektor Placówki wykonuje czynności zzalłesu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

S.Szczegcńowe zadania iorganizację Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki uchwalony
przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

6. Placówka posiada odrębny rachunek bankowy.

§8.
1. Kontrolę nad przestrzeganiem przez Placówkę standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda

Łódzki.

2. Kontrolę działalności Placówki, zgodnie zart.38b ustawy
zastępczej sprawuje Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§9. \
l.Placówka jest budZetową jednostką organizacyjną Powiatu Kutnowskiego iprowadzi gospodarkę

finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi roczny plan finansowy opracowany
na podstawie uchwaĘ budźetowej Powiatu Kutnowskiego.

3. Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozda-wczość Placówki, odpowiedzialność ponosi
Dyreklor Placówki.

4. Placówka odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Powiatu Kutnowskiego.

Rozdział6.
postanowienia końcowe

§ 10.

l. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

2, Zmiarry statutu mogą być dokonywane w trybie przewidziarrym dla jego uchwalenia.
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