
 

projekt Nr 9 

 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ..……..……………….. 

 

w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się Statut Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 192/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 

2012 r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie               

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Marek Bajson 



 

Załącznik 

do uchwały Nr ……….…. 

Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia …………………… 

 

STATUT 

Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

w Otwocku 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ognisko Wychowawcze „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”                   

w Otwocku, zwane dalej Ogniskiem, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) innych przepisów prawa, w szczególności dotyczących jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także 

samorządowych jednostek budżetowych; 

3) niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 1. Ognisko jest jednostką organizacyjną Powiatu Otwockiego nieposiadającą 
osobowości prawnej. 

2. Podmiotem prowadzącym Ognisko jest Powiat Otwocki. 

3. Nadzór nad działalnością sprawują organy Powiatu Otwockiego w ramach swoich 

kompetencji. 

4. Siedzibą Ogniska jest miasto Otwock. 

5. Obszarem działania Ogniska jest Powiat Otwocki. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

 

§ 3. 1. W Ognisku działają następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: 

1) Placówka wsparcia dziennego; 

2) Dzienny Ośrodek Socjoterapii dla młodzieży; 

3) Ośrodek Społecznych Inicjatyw Lokalnych; 

4) Klub Seniora; 

5) Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych; 

6) Ośrodek Sportu dla Osób Niepełnosprawnych; 

7) Powiatowe Centrum Wolontariatu. 

2. Celem Ogniska jest wszechstronna pomoc i wspieranie rozwoju rodziny, dzieci                

i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych w szczególności poprzez: 

1) poprawę jakości życia; 

2) przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego; 

3) kształtowanie właściwych postaw wobec rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych; 

4) przygotowanie do życia w rodzinie; 

5) aktywizację i wspieranie działań samopomocowych; 

6) przygotowanie i wspieranie w pełnieniu ról społecznych. 



 

Rozdział III 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 4. 1. Ogniskiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Otwocku. 

3. W czasie nieobecności lub czasowej niezdolności do pracy Dyrektora zastępuje 

osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiej osoby wskazuje ją Zarząd Powiatu 

w Otwocku. 

4. Dyrektor Ogniska jest uprawniony do wydawania wewnętrznych zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych. 

5. Ognisko jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do 

zatrudnionych pracowników. 

6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ogniska określa Regulamin 

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Otwocku. 

 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

§ 5. 1. Ognisko jest jednostką budżetową Powiatu Otwockiego. 

2. Gospodarka finansowa Ogniska prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi 

w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Ogniska stanowi roczny plan finansowy 

obejmujący dochody i wydatki, przygotowany przez Dyrektora. 

4. Ognisko prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanych 

środków oraz gospodaruje mieniem pozostającym w jego posiadaniu. 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zapewnia Ognisku obsługę pod 

względem finansowo – księgowym. 

 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 



 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie uchwały Nr 192/XXII/12 z dnia 27 września 2012 r. Rada Powiatu             

w Otwocku nadała Statut Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Otwocku.  

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie 

statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.  

Konieczność dostosowania oferty placówki do nowych potrzeb społecznych wynika                

z faktu, iż Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 

będzie funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2019 r. Nowa formuła Ogniska zakłada utworzenie 

następujących wewnętrznych komórek organizacyjnych: Placówki wsparcia dziennego, 

Dziennego Ośrodka Socjoterapii dla młodzieży, Ośrodka Społecznych Inicjatyw Lokalnych, 

Klubu Seniora, Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, Ośrodka Sportu dla Osób 

Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Centrum Wolontariatu.  

 

 

Opracowała: 

Dyrektor Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Otwocku 

Małgorzata Woźnicka 

 

 

 

 
 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 

 


