
Załącznik  

do uchwały Nr 163/XXVI/2013

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 31 stycznia 2013r.

STATUT OŚRODKA WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.  Statut  niniejszy  ma  zastosowanie  dla  Ośrodka  Wspomagania  Dziecka  i  Rodziny  

w  Kołaczkowie zwanego dalej „Ośrodkiem”.

§ 2. Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej Powiatu we Wrześni.

§  3.  Ośrodek  jest  placówką  opiekuńczo-wychowawczą  łączącą  funkcje  placówki  typu 

socjalizacyjnego i  interwencyjnego. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży,  częściowo  

lub całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej, ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie. 

Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka. 

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Kołaczkowie przy Placu Reymonta 5.

ROZDZIAŁ II

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§  5.  1.  Podstawowym  celem  działania  Ośrodka  jest  tworzenie  właściwych  

dla  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  warunków  opiekuńczych,  wychowawczych, 

zdrowotnych i bytowych przy uwzględnieniu:

1) dobra dziecka i poszanowaniu jego praw,

2) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,

3) potrzeby utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, 

chyba, że sąd postanowił inaczej,

4) konieczności podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) potrzeby zapewnienia dziecku dostępu do właściwego kształcenia,

6) przygotowania do samodzielnego życia.

2. Ośrodek realizuje wymienione cele poprzez podejmowanie zadań dotyczących:

1) organizacji życia wychowanków,

2) zapewnienia  właściwych,  określonych  standardami  warunków  mieszkalnych, 

wyżywienia, zaopatrzenia w przedmioty osobistego użytku,

3) zabezpieczenia właściwej opieki zdrowotnej.



ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I TRYB PRACY OŚRODKA

§ 6. 1.Ośrodkiem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu.

2.Do zadań dyrektora Ośrodka należy:

1) organizowanie pracy placówki, tworzenie właściwych warunków i atmosfery pracy,

2) czuwanie  nad  prawidłowością  procesu  wychowawczego  i  przestrzeganiem 

obowiązujących standardów,

3) nadzór nad prawidłowością pracy  zatrudnionych w placówce pracowników,

4) opieka nad wychowankami, 

5) inne zadania wynikające z Kodeksu Pracy.

3.W Ośrodku zatrudnieni są :

1) pracownicy pedagogiczni – wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy,

2) pracownik socjalny,

3) pracownicy administracyjni,

4) pracownicy obsługi.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA

§ 7.  1.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzony uchwałą 

budżetową Rady Powiatu we Wrześni.

2.Ośrodek jako jednostka budżetowa powiatu wrzesińskiego prowadzi gospodarkę finansową 

zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach dla jednostek budżetowych.

3. Ośrodek posiada w trwałym zarządzie nieruchomość położoną w Kołaczkowie przy Placu 

Reymonta 5.

§ 8. 1.Statut Ośrodka uchwala Rada Powiatu we Wrześni.

2.Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy.
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