
UCHWAŁA NR 783/XLVI/2014
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Płocku i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 
8 lit. i, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 12 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646), art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 
154 i poz. 866) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2014 roku jednostkę organizacyjną o nazwie Zespół Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku i nadaje się jej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

2. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku prowadzić będzie działalność 
w formie jednostki budżetowej Gminy – Miasto Płock.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4814



Załącznik
do Uchwały Nr 783/XLVI/2014 

Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku i nadania jej statutu 

STATUT 
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

W PŁOCKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Zespół  Obsługi  Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych  w  Płocku,  zwany  dalej 
„Zespołem”, działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.);   

2. ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie  powiatowym (tj.  Dz.  U. 
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 885 z późn. zm);

4. ustawy  z  dnia  29  września  1994  roku  o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2013  r. 
poz. 330 z późn. zm);

5. ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1457);

6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

8. innych obowiązujących przepisów prawa;
9. niniejszego Statutu.

§ 2
1. Zespół  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy-Miasto  Płock  prowadzoną  w formie 

jednostki budżetowej.
2. Nazwa jednostki brzmi: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Płocku.

§ 3
Siedzibą Zespołu jest miasto Płock.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 4
Przedmiotem działania Zespołu jest:
1. Realizacja uchwał budżetowych Rady Miasta Płocka i zarządzeń Prezydenta Miasta 

Płocka w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta Płocka.
2. Obsługa  Ośrodka  Opiekuńczo-Wychowawczego  w  Płocku,  Ośrodka  Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Płocku, rodzinnych domów dziecka – placówek opiekuńczo-
wychowawczych  typu  rodzinnego  i  żłobków  miejskich  prowadzonych  przez 
Gminę-Miasto Płock w zakresie:
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1) planowania budżetowego;
2) gospodarki finansowej;
3) księgowości i sprawozdawczości budżetowej;
4) naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących 
pracownikom  obsługiwanych  jednostek  na  podstawie  dokumentów 
przygotowanych przez kierowników poszczególnych jednostek;
5)  prowadzenia  kontroli  w  zakresie  prawidłowości  gospodarki  finansowej  oraz 
gospodarowania mieniem wobec obsługiwanych jednostek,
6)  fachowej  pomocy  w prowadzeniu  dokumentacji  kadrowej  w obsługiwanych 
jednostkach; 
7)  zabezpieczenia  obsługi  prawnej,  z  wyjątkiem  Ośrodka  Rodzinnej  Pieczy 
Zastępczej i Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego;
8) zabezpieczenia obsługi informatycznej;

       9) zabezpiecznia zadań z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Realizacja  zadań  Gminy-Miasto  Płock  wynikających  z  art.  60  ustawy  z  dnia 

4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi jednostek na mocy odrębnych 

przepisów.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział III
Administracja

§ 5
1. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zespołu jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W  sprawach  pracowniczych  stroną  reprezentującą  pracodawcę  jest  Dyrektor 

Zespołu.
Rozdział IV

Finanse

§ 6
1. Zespół  prowadzi  gospodarkę  finansową na zasadach  określonych  dla  jednostek 

budżetowych, a w szczególności na podstawie planu finansowego opracowanego 
przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej Miasta Płocka na dany 
rok.

2. Wszelkie wpływy uzyskane przez Zespół stanowią dochody Budżetu Miasta Płocka.
3. Wydatki  Zespołu  realizowane  są  z  uwzględnieniem przepisów prawa  zamówień 

publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

§ 7
Środki  finansowe  na  działalność  Zespołu  pochodzą  z  budżetu  Miasta  Płocka  oraz 
innych źródeł.

§ 8
1. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
2. Zespół sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe z działalności własnej 

oraz  obsługiwanych  jednostek  i  terminowo  przesyła  je  do  Prezydenta  Miasta 
Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

3. Kontrolę działalności i  kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka 
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oraz  stosowanych  zasad  rachunkowości  przeprowadzają  upoważnieni  przez 
Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

Rozdział V
Organizacja

§ 9
Organizację  wewnętrzną Zespołu, w tym strukturę organizacyjną oraz szczegółowy 
zakres  działania  określa  regulamin  organizacyjny,  zatwierdzony  przez  Prezydenta 
Miasta Płocka.

§ 10
Wprowadzenie regulacji  płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Zespołu jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 11
1. Limit  zatrudnienia  w  przeliczeniu  na  etaty  określa  Prezydent  Miasta  Płocka, 

uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Zespół.
2. Decyzje  o  zmianie  limitu  zatrudnienia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  podejmuje 

Prezydent, w tym również na wniosek Dyrektora.
3. Zatrudnienie osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w 

szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich 
nie stanowi zwiększenia limitu zatrudnienia i nie wymaga zgody Prezydenta.

§ 12
1. Zespół  prowadzi  wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego 

dyspozycji.
2. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej 

do  3 500,00  zł  podejmuje  samodzielnie  Dyrektor  Zespołu,  w pozostałych 
przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami 
zastrzeżonymi  do  kompetencji  Rady  Miasta  Płocka  oraz poza  przypadkami 
finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. 
środki unijne, środki z funduszy celowych).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13
Dyrektor  Zespołu  ponosi  jednoosobowo  odpowiedzialność  za  przestrzeganie 
postanowień Statutu.

§ 14
Wszelkie  zmiany  w  Statucie  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  przez  Radę  Miasta 
Płocka.

§ 15
Postanowienia  niniejszego  Statutu  wchodzą  w  życie  na  zasadach  określonych 
w Uchwale.
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