UCHWAŁA Nr XXXV/787/12
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” w formie
jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.1)) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 101 ust. 1
pkt 1, 2 i 3, art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.2)) oraz art. 11
ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.3)) Rada Miejska Wrocławia
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się jednostkę organizacyjną o nazwie
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, we Wrocławiu
przy ul. Parkowej 2, jako jednostkę budżetową, zwaną dalej „Dziecięcy Dom”.
§ 2. Przedmiotem działalności Dziecięcego Domu jest zapewnianie całodobowej
opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki
i wychowania przez rodziców.
§ 3. Dziecięcy Dom otrzymuje statut, którego brzmienie określa załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
nadania.
§ 5. Miasto wyposaży Dziecięcy Dom w mienie niezbędne do realizacji jego
zadania.
§ 6. Podstawą gospodarki finansowej tworzonej jednostki budżetowej będzie
roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
Jacek Ossowski

1)

2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281.
Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r.
poz. 579.
Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r., Nr 185,
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik
do uchwały nr XXXV/787/12
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 listopada 2012 r.

STATUT
ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH „DZIECIĘCY DOM”
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, zwany dalej
„Dziecięcym Domem”, jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocław,
działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości
prawnej.
2. Siedzibą Dziecięcego Domu jest Wrocław, adres: ul. Parkowa 2.
3. Terenem działania Dziecięcego Domu jest Miasto Wrocław.
4. Dziecięcy Dom może posiadać własny znak graficzny.
5. Dziecięcy Dom może posługiwać się herbem Wrocławia.
6. Dziecięcy Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§2
1. W skład Dziecięcego Domu wchodzą placówki opiekuńczo-wychowawcze
zwane dalej "Placówkami", których celem jest sprawowanie opieki nad
dziećmi
pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej
oraz podejmowanie działań
terapeutycznych
i doradczych na rzecz
rodziny.
2. Do zadań Dziecięcego Domu należy:
1) zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie
jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych,
zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2) realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny
planów pomocy dzieciom;
3) umożliwianie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
chyba że sąd postanowi inaczej;
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnianie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich
wieku i możliwości rozwojowych;
6) obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§3
1. Dziecięcy Dom realizuje zadania z zakresu opieki w warunkach zbliżonych
do naturalnego środowiska rodzinnego.
2. Dziecięcy Dom współpracuje przy realizacji zadań i celów w szczególności
z Sądem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodzinnym,
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi instytucjami, które
podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczowychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do
samodzielnego życia.

§4
1. Pobyt w Dziecięcym Domu jest odpłatny.
2. Zasady ustalania i wysokość odpłatności za pobyt dziecka w Dziecięcym
Domu, regulują odrębne przepisy.
3. Dziecięcy Dom prowadzi działalność przez cały rok.
ROZDZIAŁ III
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI
§5
1. Pracą Dziecięcego Domu kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia
Prezydent Wrocławia lub inna upoważnione przez niego osoba.
2. Dyrektor kieruje Dziecięcym Domem jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.
3. Dyrektor Dziecięcego Domu może udzielać dalszych pełnomocnictw swoim
pracownikom w zakresie niewykraczającym poza udzielone Dyrektorowi
umocowanie przez Prezydenta Wrocławia, o którym mowa w ust. 2.
4. Dyrektora Dziecięcego Domu w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca
Dyrektora lub inna wyznaczona przez niego osoba, na podstawie i w zakresie
pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.
5. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona wykonuje za pracodawcę
czynności z zakresu prawa pracy.
§6
1. Dyrektor Dziecięcego Domu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy
Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
2. Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy są powoływani i odwoływani przez
Dyrektora Dziecięcego Domu i ponoszą przed nim odpowiedzialność za
realizację zadań i podejmowane decyzje.
3. W stosunkach zewnętrznych Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy
składają oświadczenia w zakresie pełnomocnictwa udzielonego im przez
Dyrektora.
§7
1. Dyrektor reprezentuje Dziecięcy Dom na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa
nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Dziecięcego Domu
należą:
1) realizacja zadań Dziecięcego Domu określonych w Rozdziale II Statutu;
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Dziecięcego Domu;
3) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Dziecięcego Domu;
4) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Dziecięcego Domu, a zwłaszcza
określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników;
5) ustalanie zasad i zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów, w tym
finansowo-księgowych;
6) zarządzanie środkami finansowymi Dziecięcego Domu;
7) prawidłowe gospodarowanie mieniem;
8) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli
zarządczej w Dziecięcym Domu;
9) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą.

§8
1.

Szczegółowe zadania Dziecięcego Domu określa regulamin organizacyjny,
nadany przez Dyrektora Dziecięcego Domu w uzgodnieniu z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta
Wrocławia.
2. Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez
Dyrektora.
3. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania
nadany przez Dyrektora.
4. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych określa regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
nadany
przez
Dyrektora,
po
uprzednim
uzgodnieniu
z przedstawicielami działających w Dziecięcym Domu związków zawodowych.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§9
1. Dziecięcy Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawę gospodarki finansowej Dziecięcego Domu stanowi plan dochodów
i wydatków, zwany planem finansowym Dziecięcego Domu.
3. Działalność Dziecięcego Domu finansowana jest ze środków budżetu Miasta
Wrocławia.
4. Za całość gospodarki finansowej Dziecięcego Domu odpowiedzialny jest
Dyrektor Dziecięcego Domu.
5. Mienie Dziecięcego Domu jest mieniem komunalnym zarządzanym przez
Dyrektora Dziecięcego Domu.
6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Miasta Wrocławia
sprawuje Prezydent Wrocławia.
§ 10
Oświadczenia woli Dyrektora Dziecięcego Domu, które mogą spowodować
powstanie zobowiązań finansowych, wymagają kontrasygnaty Głównego
Księgowego Dziecięcego Domu lub osoby przez niego upoważnionej.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

