
Załącznik do uchwały nr 243/XXXVII/2021   

Rady Powiatu  Wrzesińskiego 

z dnia 30.12.2021 

 
 

STATUT OŚRODKA WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE 
 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1 

Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest 

jednostką budżetową Powiatu Wrzesińskiego. 
 
 

§ 2 

1. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówek typu 

socjalizacyjnego i interwencyjnego, która wykonuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej dla maksymalnie 14 dzieci. 

2. Ośrodek dysponuje 12 miejscami socjalizacyjnymi i 2 miejscami interwencyjnymi. 

3. Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży, częściowo lub całkowicie pozbawionym władzy 

rodzicielskiej, ciągłą, całodobową opiekę i wychowanie. Ośrodek zaspokaja niezbędne 

potrzeby dziecka. 

 

§ 3 

Siedziba Ośrodka mieści się w Kołaczkowie przy Placu Reymonta 5. 

 
 

ROZDZIAŁ II 

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 
 
 

§ 4 

1. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodzicielskiej. 

2. Do zadań Ośrodka należy: 

1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego 

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, 

zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, 

2) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy 

dziecku, 

3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że 

sąd postanowi inaczej, 

4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny, 

5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku 

i możliwości rozwojowych, 



6) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, 

7) zapewnienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

3. Ośrodek współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 

z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się 

wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo–wychowawczej, w szczególności 

w zakresie przygotowywania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają 

akceptację dyrektora Ośrodka oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA I TRYB PRACY OŚRODKA 
 
 

§ 5 

 

Ośrodkiem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA 

 
 

§ 6 

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

budżetową Rady Powiatu Wrzesińskiego. 

2. Ośrodek jako jednostka budżetowa Powiatu Wrzesińskiego, prowadzi gospodarkę 

finansową zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach dla jednostek 

budżetowych. 

3. Ośrodek zajmuje przekazaną w trwały zarząd nieruchomość położoną w Kołaczkowie 

przy Placu Reymonta 5. 

§ 7 

 

1. Statut Ośrodka uchwala Rada Powiatu Wrzesińskiego. 
 

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

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy. 


