
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/      /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
w sprawie:  nadania Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu                           

w Wodzisławiu Śląskim. 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z póź. zm) w związku z art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1.  Nadaje się statut Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Wodzisławiu 
Śląskim w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 
2. Uchyla się uchwałę nr XLVII/569/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 
2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w 
Gorzycach wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XXII/293/2008 z dnia 28 sierpnia 
2008 roku. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik 
 do  projektu Uchwały  Nr XLVIII/  /2010   
 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
 z dnia  24 czerwca 2010 roku 

                                                 

 
STATUT 

Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  
w Wodzisławiu Śląskim 

 
Dział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim zwany dalej 

Ośrodkiem, jest samodzielną budŜetową jednostką organizacyjną, nie posiadającą 
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona budŜetowa jednostka organizacyjna 
Powiatu Wodzisławskiego. 

2. Ośrodek prowadzony jest przez Powiat Wodzisławski, jako zadanie własne powiatu z 
zakresu pomocy społecznej. 

3. Nadzór merytoryczny, administracyjny i finansowy nad działalnością Ośrodka sprawuje 
Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

4. Działalność Ośrodka obejmuje obszar Powiatu Wodzisławskiego. 
5. Dopuszcza się moŜliwość realizacji przez Ośrodek zadań dla innych powiatów na 

podstawie zawartych porozumień. 
 

§ 2 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim działa                          
na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: 
1) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., 
2) ustawy o pomocy społecznej 12 marca 2004 r. i przepisów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie, 
3) ustawy o finansach publicznych 27 sierpnia 2009 r., 
4) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 14 czerwca 1960 r.,  
5) innych przepisów dotyczących działalności jednostek organizacyjnych samorządu 

terytorialnego, 
6) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 

Dział II 
Nazwa i siedziba jednostki budŜetowej 

 
§ 3 

1. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim działa pod nazwą 
    „Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim” 
2. Siedzibą Ośrodka jest Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30. 
3. Ośrodek uŜywa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz 
    korespondencji nazwy „Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu 
    Śląskim, ul. Wałowa 30; 44-300 Wodzisław Śl.". 



Dział III 
Przedmiot działalności podstawowej 

 
§ 4 

 
1. Ośrodek prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia 
dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a takŜe 
szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny 
zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami 
opieki. 

2. Ośrodek wspiera rodziny naturalne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-
wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej. 

3. Ośrodek współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci 
przebywających w tej placówce. 

4. Ośrodek wspiera dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu 
pracy z dzieckiem oraz dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu dziecka                     
w placówce rodzinnej. 

 
§ 5  

 
1.  Ośrodek inicjuje i wspomaga zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego poprzez 
      podejmowanie następujących działań: 
1) pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów 

zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia 
placówki rodzinnej; 

2) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione lub umieszczone            
w rodzinie zastępczej; 

3) przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej oraz wywiadów 
środowiskowych dotyczących osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz 
kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo 
prowadzenia placówki rodzinnej; 

4) szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz 
kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo 
prowadzenia placówki rodzinnej oraz przygotowywanie członków ich rodzin                      
do przyjęcia dziecka; 

5) wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia przez 
kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej                      
czy adopcyjnej; 

6) dobór właściwej ze względu na potrzeby dziecka rodziny adopcyjnej, zastępczej              
lub placówki; 

7) wydawanie opinii w sprawie osób wyraŜających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
adopcyjnej lub zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej                     
w zakresie posiadania odpowiednich kwalifikacji i przygotowania; 
 

8) współpraca z sądami opiekuńczymi, w szczególności powiadamianie sądów                      
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego             
i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie adopcyjnej, 
zastępczej lub placówce rodzinnej; 



9) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie 
rodziny zastępczej i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów; 

10)  prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechniających tworzenie rodzin adopcyjnych,  
zastępczych i placówek rodzinnych; 

11) realizowanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach, w zakresie opieki 
nad dzieckiem i rodziną. 
 

§ 6 
 

1.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 5, Ośrodek współpracuje  w szczególności z: 
1) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej; 
2) sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi; 
3) rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi; 
4) instytucjami oświatowymi; 
5) zakładami opieki zdrowotnej; 
6) kościołami i związkami wyznaniowymi; 
7) organizacjami społecznymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny; 
8) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, w szczególności prowadzącymi wojewódzkie             

i centralny bank danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia                    
oraz kandydatach zakwalifikowanych jako rodziny adopcyjne i zastępcze; 

9) środkami masowego przekazu; 
10) środowiskiem lokalnym. 

 
§ 7 

 
1.  Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne, zastępcze, placówki rodzinne oraz rodziny naturalne 
      poprzez: 
1) pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowania i sprawowania opieki 

nad dzieckiem; 
2) pomoc kobietom w ciąŜy znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i stojących przed 

dylematem przekazania dziecka do przysposobienia, w formie poradnictwa i wsparcia 
psychologicznego; 

3) organizację spotkań dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej            
z rodzicami naturalnymi; 

4) poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną; 
5) pomoc psychologiczno-pedagogiczną i prawną w zakresie prawa rodzinnego. 
2.  Ośrodek wspiera dzieci umieszczone w rodzinach naturalnych, adopcyjnych, zastępczych 
      i placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 
1) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne z zakresu prawa rodzinnego oraz 

terapię dzieci i młodzieŜy; 
2) pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z umieszczenia poza rodziną 

naturalną; 
3) wsparcie psychologiczne. 

 
2.  Pomocy i poradnictwa, o których mowa w ust. 1 i 2 udziela się na wniosek rodziny lub 
      osoby. 
 
 
 



Dział IV 
Organizacja pracy w Ośrodku 

 
§ 8 

 
Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego. 

§ 9 
 

W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni pracownik merytoryczny 
wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka. 
 

§ 10 
 

1. W Ośrodku działa Komisja Kwalifikacyjna Powiatowego Ośrodka Adopcyjno 
      - Opiekuńczego w Wodzisławiu Śląskim, zwana dalej Komisją, do której zadań naleŜy: 
1) analiza dokumentacji prowadzonych spraw dzieci i osób zgłaszających gotowość 

przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej; 

2)   opracowanie opinii i informacji w prowadzonych sprawach; 
3) kwalifikowanie dzieci do przysposobienia lub właściwej formy zastępczej opieki 

rodzinnej; 
4) kwalifikowanie kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 

adopcyjnej, zastępczej lub placówki rodzinnej; 
5)   analiza bieŜących problemów będących przedmiotem działań ośrodka. 
2.   Komisję powołuje Dyrektor Ośrodka i jest jej przewodniczącym. 
3. W skład Komisji wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni Ośrodka jako stali 
      członkowie oraz w zaleŜności od potrzeb, inni specjaliści z zakresu prawa, medycyny, 
      pracy socjalnej, przedstawiciele instytucji, bądź inne osoby działające na rzecz dziecka 
      i rodziny. 
 
 

Dział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

 
1. Ośrodek moŜe gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych do 

dnia 31.12.2010 r.  
2. Rada Powiatu Wodzisławskiego w uchwale ustala źródła dochodów własnych oraz ich 

przeznaczenie. 
 

                                                               § 12 
 
Wszelkie zmiany  i uzupełnienia Statutu dokonywane są w sposób przewidziany dla przyjęcia 
Statutu. 

 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały  Nr XLVIII/       / 2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca  2010 roku 

 
 
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu                    

w Wodzisławiu Śląskim 
 
 

Zmiana statutu jednostki wynika z wejścia w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku 

nowej ustawy o finansach publicznych. 

W obecnym statucie uwzględniono takŜe konieczne zmiany treści merytorycznych.                 

I tak: w Dziale I w §2 wprowadzono przejrzysty zapis aktów prawnych, na podstawie których 

funkcjonuje jednostka, a takŜe rozszerzono treść Działu III §4, poprzez dodanie punkt 3 i 4                         

w brzmieniu: 

„3. Ośrodek współpracuje  z placówką rodzinną  w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci 

przebywających w tej placówce. 

„4. Ośrodek wspiera dyrektora placówki rodzinnej sporządzaniu indywidualnego planu pracy  

z dzieckiem oraz dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce rodzinnej;”  

W Dziale III w §7 pkt. 2 dodano po słowie rodzinach wyraz „naturalnych”. „ 

Obecna treść statutu Powiatowego Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Wodzisławiu 

Śląskim uwzględnia wcześniej wprowadzone zmiany. 

 

 
 

    DYREKTOR 
      Powiatowego Centrum Pomocy 
      Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
 
             /-/ mgr Irena Obiegły 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


