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Uchwała Nr …../……/2015 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia ……………..2015 roku 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo -

Wychowawczej w Więcborku. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 11 statutu Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej  w Małej Cerkwicy  stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały                                 

Nr XXV/173/2012  Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie 

przekształcenia z dniem 01 stycznia 2013r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w 

Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy  poprzez wyodrębnienie: Centrum Administracyjnego 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku oraz Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Małej Cerkwicy. 
 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Uchwalić Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku  

w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały. 

§2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Sępoleńskiego  61/155/2012 z 04 grudnia 2012 r.                 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Więcborku. 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych ……………………… 

Andrzej Marach ……………………… 

Katarzyna Kolasa ……………………… 

Danuta Zalewska ……………………… 

Kazimierz Fiałkowski ……………………… 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały ……/……/2015 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia ……………….2015r. 

 

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

publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) jednostka budżetowa działa na podstawie 

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

następnie określonego regulaminu organizacyjnego. W regulaminie zawarte do tej pory był 

zapis mówiący o karach i nagrodach stosowanych wobec dzieci w placówce. 

 W związku z pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego 

uwag i sugestii Rzecznika Praw Dziecka odnośnie  art. 37 Konwencji Praw Dziecka, który 

mówi iż dziecku należy zapewnić ochronę przed poniżającym traktowaniem i karaniem, w 

myśl tej zasady publiczne wymierzanie kary w formie np. nagany lub upomnienia jest 

niedopuszczalne, a stosowanie kary w formie wykonywania prac porządkowych na rzecz 

placówki jest zabronione, o czym mówi art. 24 Konstytucji RP (iż praca na rzecz placówki 

powinna stanowić zachętę oraz powód do pochwały bądź nagrody) należy podjąć powyższą 

uchwałę.  

 

 

 

 
Inicjator: Dyrektor CAPOW 

Sporządziła B. Lida 

25.09.2015 

 


