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UCHWAŁA NR V/41/2015
RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.
594 ze zm.) Rada Miejska w Wojniczu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu, w brzmieniu załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 września 2012 roku
w sprawie: uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu. (Dz. Urz. Woj. 2012.5365
z 29.10.2012 r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel
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Załącznik do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 26 lutego 2015 r.
STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W WOJNICZU
I. Postanowienia wstępne
§ 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Wojniczu działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135 j.t.).
2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t.)
3) Ustawy z dnia 27 października 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2014.1118 j.t.)
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.).
5) Uchwały z dnia 25 września 2002 r. Nr XXXII/224/2002 Rady Gminy Wojnicz w sprawie przejęcia zadań
Powiatu Tarnowskiego przez Gminę Wojnicz.
6) Porozumienia z dnia 28 października 2002 r. w sprawie powierzenia zadań Powiatu Tarnowskiego z zakresu
pomocy społecznej Gminie Wojnicz, zwanego dalej Porozumieniem”.
7) Regulaminu Placówki.
8) Niniejszego Statutu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Placówce – należy przez to rozumieć placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej
„Placówkę Wsparcia Dziennego w Wojniczu”.
2. Kierownika Placówki - należy przez to rozumieć Kierownika placówki wsparcia dziennego prowadzonej
w formie specjalistycznej „Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu”.
§ 3. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Wojnicz utworzoną i prowadzoną przez Gminę
Wojnicz.
2. Placówka prowadzona jest w formie specjalistycznej.
3. Placówka udziela pomocy dzieciom i ich rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz.
4. Placówka dysponuje 30 miejscami.
5. Siedzibą Placówki jest miasto Wojnicz, ul. Rynek 30, 32 – 830 Wojnicz.
6. Placówka używa podłużnej pieczęci o treści „Placówka Wsparcia Dziennego w Wojniczu”.
§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom opiekę dzienną i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby
bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących
na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
2. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny.
3. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba, że do Placówki kieruje Sąd.
II. Cele i zadania Placówki
§ 5. 1. Celem Placówki jest praca z dziećmi o szczególnych potrzebach:
1) Wychowującymi się w środowisku niekorzystnym dla ich rozwoju: zagrożonymi demoralizacją,
przestępczością i uzależnieniami.
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2) Zaniedbanymi wychowawczo, niedostosowanymi społecznie, mającymi trudności emocjonalne oraz
trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, przeżywającymi kryzysy szkolne, rodzinne, rówieśnicze,
osobiste.
3) Wywodzącymi się z rodzin wymagających wielorakiego wsparcia: zagrożonych patologiami, niewydolnych
wychowawczo, dotkniętych problemem bezrobocia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
i mieszkaniowej.
2. Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013.135 j.t.)
3. Szczegółowe cele i zadania Placówki określa regulamin organizacyjny.
§ 6. Placówka realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności:
1) diagnostycznej,
2) terapeutycznej,
3) doradczej,
4) profilaktycznej,
5) edukacyjnej,
6) socjalnej.
III. Struktura i organizacja placówki
§ 7. 1. Strukturę Placówki tworzą:
1) Kierownik,
2) Główny Księgowy,
3) Specjaliści:
a. pedagog,
b. psycholog,
c. logopeda,
d. terapeuta
4) Wychowawcy
2. W ramach struktury placówki funkcjonuje Zespół Specjalistów, który ocenia sytuację dziecka i rodziny.
3. Skład i zadania Zespołu określa regulamin organizacyjny.
§ 8. 1. Placówka działa przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, po 4 godz. dziennie.
2. W dni wolne od nauki szkolnej, ilość dni oraz godzin funkcjonowania Placówki można dostosować do
lokalnych potrzeb. Decyzję podejmuje Kierownik w formie zarządzenia wewnętrznego.
3. Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb dzieci z uwzględnieniem warunków lokalowych.
§ 9. 1. Kierownika Placówki powołuje i odwołuje Burmistrz Wojnicza.
2. Kierownik Placówki jest jednocześnie wychowawcą.
3. Zadania kierownika określa regulamin organizacyjny.
4. Kierownik Placówki w porozumieniu z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie opracowuje
regulamin organizacyjny określający szczegółowe zadania oraz organizację pracy Placówki, w tym rodzaj
dokumentacji dotyczącej dziecka i rodziny.
§ 10. 1. Dziecko do Placówki przyjmuje kierownik.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci określa regulamin organizacyjny.
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IV. Postanowienia końcowe
§ 11. Prawa i obowiązki pracowników placówki określa regulamin organizacyjny placówki oraz przepisy
określające prawa i obowiązki pracowników samorządowych.
§ 12. Placówka jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
§ 13. Gmina Wojnicz nieodpłatnie udostępnia Placówce lokal.
§ 14. Nadzór nad Placówka sprawuje Gmina Wojnicz oraz w zakresie objętym porozumieniem z dnia
28 października 2002 r. Starostwo Powiatowe w Tarnowie.
§ 15. 1.Statut Placówki nadaje Rada Miejska w Wojniczu.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalania.

