
UCHWAŁA NR XL/288/2018
RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1868 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm.) Rada Powiatu Lubińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Z dniem 1 marca 2018 roku tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną pod nazwą Powiatowy Ośrodek 
Pieczy Zastępczej z siedzibą w Lubinie i nadaje się jej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Termin rozpoczęcia działalności Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie określa się na dzień 
1 marca 2018 roku.

§ 2. 

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej.

§ 3. 

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej wyposaża się w majątek niezbędny do wykonywania zadań.

§ 4. 

Wykonanie Uchwały powierza Zarządowi Powiatu Lubińskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Musiał
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Załącznik do Uchwały Nr XL/288/2018

Rady Powiatu Lubińskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA PIECZY ZASTĘPCZEJ W LUBINIE

Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Lubińskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 

Siedzibą Ośrodka jest miasto Lubin.

§ 3. 

1. Ośrodek obejmuje terytorialnie swoim zakresem działania Powiat Lubiński.

2. Obszarem działania Ośrodka na podstawie odrębnych porozumień z innymi powiatami może być także teren 
innych powiatów.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4. 

Ośrodek realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubińskiego.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu  Lubińskiego.

§ 6. 

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny,  
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Lubińskiego.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 7. 

Majątek Ośrodka stanowi wartość wydzielonego i nabytego przez Ośrodek mienia.

§ 8. 

1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz 
inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy jednostki.

3. Ośrodek gospodaruje przydzielonym mieniem i prowadzi księgowość z uwzględnieniem zasad rachunkowości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu Lubińskiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy tworzenie jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.
Jednostki budżetowe tworzą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obowiązek organizacji pieczy
zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, o czym stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku ze zwiększonym zakresem zadań jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
zasadnym jest utworzenie nowej jednostki organizacyjnej powiatu o nazwie Powiatowy Ośrodek Pieczy
Zastępczej w Lubinie, którego zadaniem będzie troska o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, a więc
inicjowanie ich tworzenia, kwalifikowanie kandydatów do tej roli oraz wspieranie już funkcjonujących rodzin.

Uchwała spowoduje skutki finansowe dla budżetu powiatu.
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