
(2010/008889)  

UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2010  

RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 10 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r. 

 

Na podstawie: 

-  art.  40 ust. 2 pkt 2,  art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst  jednolity

 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika  przyjętego  Uchwałą  Nr 834/XLIII/2002  Rady  Miasta  Rybnika z dnia 4 października

 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Komisję

Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. Zmienić  treść  statutu  Zespołu  Ognisk  Wychowawczych w Rybniku,  stanowiącego  załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta  Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą  Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta

Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r., w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Stanisław Jaszczuk 

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W RYBNIKU  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Zespół  Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej „Zespołem”,  działa na podstawie obowiązującego prawa,

w szczególności w oparciu o przepisy: 

§ 2.  1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie

jednostki budżetowej. 

2. Zespół  realizuje zadania Miasta Rybnika poprzez: zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci

i młodzieży, zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pomoc rodzicom mającym

trudności w wychowaniu dzieci.  

3. Zespół  podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę

Śląskiego.  

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wojewoda Śląski. 

§ 3.  1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rybnik. 

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika. 

§ 4.  1. Zespół  ma status zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych i łączy następujące zakresy sprawowanej

opieki nad dziećmi oraz działania: 

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Zespole regulują odrębne przepisy.  

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do właściwej placówki Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu wydaje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 5.  1. Celem działania Zespołu jest zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży Miasta

Rybnika oraz pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. 

2. W ramach wsparcia dziennego prowadzi się następujące formy pracy środowiskowej wobec dzieci i młodzieży: 

3. W ramach opieki interwencyjnej zapewnia się  dziecku w wieku od lat 11, a w wyjątkowych wypadkach dziecku

młodszemu, pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

4. W ramach opieki socjalizacyjnej, w mieszkaniach usamodzielnienia dzieciom od lat 14 do usamodzielnienia,

zapewnia się  całodobową  opiekę  i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby, zapewnia się  kształcenie oraz

wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i szkolnych, prowadząc zajęcia kompensujące opóźnienia, wynikające z zaniedbań

rodzinnych i środowiskowych, a w szczególności: 

§ 6.  1. Do zadań Zespołu w szczególności należy: 

2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w aktach wykonawczych do niej,  

a w szczególności: 

3. Zespół  realizuje cele i zadania zgodnie ze standardami usłu g  świadczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

4. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy i wolontariusze zatrudnieni w placówce. 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM  

§ 7.  1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.  

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób

zatrudnionych w Zespole.  

4. Dyrektor Zespołu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, oraz do dokonywania

czynności, związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację  zadań  statutowych Zespołu wobec

wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.  

5. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8.  1. Dyrektor kieruje pracami Zespołu przy pomocy: 

2. Funkcjonowanie Zespołu opiera się  na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania,

podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

3. Tryb pracy Zespołu oraz organizację wewnętrzną  i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny

Zespołu ustalony przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 9. Zespół  jest jednostką  organizacyjną  systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, nad którą nadzór sprawuje

Prezydent Miasta przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Rozdział 4 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU  

§ 10. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika. 

§ 11. Mienie Zespołu stanowi własnoś ć  Miasta Rybnika, powierzone jednostce we władanie, zgodnie z przepisami

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Zespołu. 

Załącznik do uchwały Nr 

699/XLVIII/2010 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 10 lutego 2010 r.

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn zm.),

3) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592

z późn. zm. ), 

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

5) ustawy „Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 

1) Placówki Wsparcia Dziennego,

2) Placówki Interwencyjnej,

3) Placówki Socjalizacyjnej realizowanej w Mieszkaniach Usamodzielnienia.

1) pomoc w kryzysach rodzinnych, osobistych, szkolnych oraz rówieśniczych,

2) realizację indywidualnych programów korekcyjnych,

3) realizację planów pracy z rodziną dziecka,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,

6) pomoc w nauce,

7) pomoc socjalną, dożywianie,

8) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw, zajęć sportowych.

1) doraźną, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

2) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,

3) opiekę  i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce

rodzinnej lub placówce socjalizacyjnej, 

4) sporządza się  diagnozę dziecka i rodziny dotyczącą zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego i związków

rodzinnych oraz podejmuje się działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub

umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

1) socjalizujące,

2) korekcyjne,

3) kompensacyjne,

4) logopedyczne,

5) resocjalizujące,

6) terapeutyczne,

7) rehabilitacyjne i inne specjalistyczne,

8) realizuje się  w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku indywidualne programy usamodzielnienia

wychowanka, opracowane przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka i zaakceptowane przez

stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka. 

1) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

2) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do

nauki i pracy; podnoszenia poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

3) współpraca z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną, 

4) kompensowanie opóźnień rozwojowych.

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki

i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

10) współpracuje z rodziną  wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka

z rodziną. 

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego księgowego,

3) Kierowników placówek,

4) stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
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(2010/008889)  

UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2010  

RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 10 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r. 

 

Na podstawie: 

-  art.  40 ust. 2 pkt 2,  art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst  jednolity

 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika  przyjętego  Uchwałą  Nr 834/XLIII/2002  Rady  Miasta  Rybnika z dnia 4 października

 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Komisję

Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. Zmienić  treść  statutu  Zespołu  Ognisk  Wychowawczych w Rybniku,  stanowiącego  załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta  Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą  Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta

Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r., w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Stanisław Jaszczuk 

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W RYBNIKU  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Zespół  Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej „Zespołem”,  działa na podstawie obowiązującego prawa,

w szczególności w oparciu o przepisy: 

§ 2.  1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie

jednostki budżetowej. 

2. Zespół  realizuje zadania Miasta Rybnika poprzez: zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci

i młodzieży, zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pomoc rodzicom mającym

trudności w wychowaniu dzieci.  

3. Zespół  podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę

Śląskiego.  

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wojewoda Śląski. 

§ 3.  1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rybnik. 

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika. 

§ 4.  1. Zespół  ma status zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych i łączy następujące zakresy sprawowanej

opieki nad dziećmi oraz działania: 

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Zespole regulują odrębne przepisy.  

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do właściwej placówki Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu wydaje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 5.  1. Celem działania Zespołu jest zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży Miasta

Rybnika oraz pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. 

2. W ramach wsparcia dziennego prowadzi się następujące formy pracy środowiskowej wobec dzieci i młodzieży: 

3. W ramach opieki interwencyjnej zapewnia się  dziecku w wieku od lat 11, a w wyjątkowych wypadkach dziecku

młodszemu, pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

4. W ramach opieki socjalizacyjnej, w mieszkaniach usamodzielnienia dzieciom od lat 14 do usamodzielnienia,

zapewnia się  całodobową  opiekę  i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby, zapewnia się  kształcenie oraz

wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i szkolnych, prowadząc zajęcia kompensujące opóźnienia, wynikające z zaniedbań

rodzinnych i środowiskowych, a w szczególności: 

§ 6.  1. Do zadań Zespołu w szczególności należy: 

2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w aktach wykonawczych do niej,  

a w szczególności: 

3. Zespół  realizuje cele i zadania zgodnie ze standardami usłu g  świadczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

4. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy i wolontariusze zatrudnieni w placówce. 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM  

§ 7.  1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.  

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób

zatrudnionych w Zespole.  

4. Dyrektor Zespołu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, oraz do dokonywania

czynności, związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację  zadań  statutowych Zespołu wobec

wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.  

5. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8.  1. Dyrektor kieruje pracami Zespołu przy pomocy: 

2. Funkcjonowanie Zespołu opiera się  na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania,

podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

3. Tryb pracy Zespołu oraz organizację wewnętrzną  i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny

Zespołu ustalony przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 9. Zespół  jest jednostką  organizacyjną  systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, nad którą nadzór sprawuje

Prezydent Miasta przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Rozdział 4 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU  

§ 10. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika. 

§ 11. Mienie Zespołu stanowi własnoś ć  Miasta Rybnika, powierzone jednostce we władanie, zgodnie z przepisami

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Zespołu. 

Załącznik do uchwały Nr 

699/XLVIII/2010 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 10 lutego 2010 r.

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn zm.),

3) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592

z późn. zm. ), 

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

5) ustawy „Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 

1) Placówki Wsparcia Dziennego,

2) Placówki Interwencyjnej,

3) Placówki Socjalizacyjnej realizowanej w Mieszkaniach Usamodzielnienia.

1) pomoc w kryzysach rodzinnych, osobistych, szkolnych oraz rówieśniczych,

2) realizację indywidualnych programów korekcyjnych,

3) realizację planów pracy z rodziną dziecka,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,

6) pomoc w nauce,

7) pomoc socjalną, dożywianie,

8) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw, zajęć sportowych.

1) doraźną, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

2) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,

3) opiekę  i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce

rodzinnej lub placówce socjalizacyjnej, 

4) sporządza się  diagnozę dziecka i rodziny dotyczącą zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego i związków

rodzinnych oraz podejmuje się działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub

umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

1) socjalizujące,

2) korekcyjne,

3) kompensacyjne,

4) logopedyczne,

5) resocjalizujące,

6) terapeutyczne,

7) rehabilitacyjne i inne specjalistyczne,

8) realizuje się  w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku indywidualne programy usamodzielnienia

wychowanka, opracowane przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka i zaakceptowane przez

stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka. 

1) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

2) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do

nauki i pracy; podnoszenia poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

3) współpraca z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną, 

4) kompensowanie opóźnień rozwojowych.

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki

i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

10) współpracuje z rodziną  wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka

z rodziną. 

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego księgowego,

3) Kierowników placówek,

4) stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
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UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2010  

RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 10 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r. 

 

Na podstawie: 

-  art.  40 ust. 2 pkt 2,  art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst  jednolity

 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika  przyjętego  Uchwałą  Nr 834/XLIII/2002  Rady  Miasta  Rybnika z dnia 4 października

 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Komisję

Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. Zmienić  treść  statutu  Zespołu  Ognisk  Wychowawczych w Rybniku,  stanowiącego  załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta  Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą  Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta

Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r., w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Stanisław Jaszczuk 

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W RYBNIKU  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Zespół  Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej „Zespołem”,  działa na podstawie obowiązującego prawa,

w szczególności w oparciu o przepisy: 

§ 2.  1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie

jednostki budżetowej. 

2. Zespół  realizuje zadania Miasta Rybnika poprzez: zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci

i młodzieży, zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pomoc rodzicom mającym

trudności w wychowaniu dzieci.  

3. Zespół  podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę

Śląskiego.  

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wojewoda Śląski. 

§ 3.  1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rybnik. 

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika. 

§ 4.  1. Zespół  ma status zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych i łączy następujące zakresy sprawowanej

opieki nad dziećmi oraz działania: 

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Zespole regulują odrębne przepisy.  

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do właściwej placówki Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu wydaje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 5.  1. Celem działania Zespołu jest zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży Miasta

Rybnika oraz pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. 

2. W ramach wsparcia dziennego prowadzi się następujące formy pracy środowiskowej wobec dzieci i młodzieży: 

3. W ramach opieki interwencyjnej zapewnia się  dziecku w wieku od lat 11, a w wyjątkowych wypadkach dziecku

młodszemu, pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

4. W ramach opieki socjalizacyjnej, w mieszkaniach usamodzielnienia dzieciom od lat 14 do usamodzielnienia,

zapewnia się  całodobową  opiekę  i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby, zapewnia się  kształcenie oraz

wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i szkolnych, prowadząc zajęcia kompensujące opóźnienia, wynikające z zaniedbań

rodzinnych i środowiskowych, a w szczególności: 

§ 6.  1. Do zadań Zespołu w szczególności należy: 

2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w aktach wykonawczych do niej,  

a w szczególności: 

3. Zespół  realizuje cele i zadania zgodnie ze standardami usłu g  świadczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

4. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy i wolontariusze zatrudnieni w placówce. 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM  

§ 7.  1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.  

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób

zatrudnionych w Zespole.  

4. Dyrektor Zespołu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, oraz do dokonywania

czynności, związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację  zadań  statutowych Zespołu wobec

wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.  

5. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8.  1. Dyrektor kieruje pracami Zespołu przy pomocy: 

2. Funkcjonowanie Zespołu opiera się  na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania,

podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

3. Tryb pracy Zespołu oraz organizację wewnętrzną  i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny

Zespołu ustalony przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 9. Zespół  jest jednostką  organizacyjną  systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, nad którą nadzór sprawuje

Prezydent Miasta przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Rozdział 4 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU  

§ 10. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika. 

§ 11. Mienie Zespołu stanowi własnoś ć  Miasta Rybnika, powierzone jednostce we władanie, zgodnie z przepisami

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Zespołu. 

Załącznik do uchwały Nr 

699/XLVIII/2010 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 10 lutego 2010 r.

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn zm.),

3) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592

z późn. zm. ), 

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

5) ustawy „Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 

1) Placówki Wsparcia Dziennego,

2) Placówki Interwencyjnej,

3) Placówki Socjalizacyjnej realizowanej w Mieszkaniach Usamodzielnienia.

1) pomoc w kryzysach rodzinnych, osobistych, szkolnych oraz rówieśniczych,

2) realizację indywidualnych programów korekcyjnych,

3) realizację planów pracy z rodziną dziecka,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,

6) pomoc w nauce,

7) pomoc socjalną, dożywianie,

8) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw, zajęć sportowych.

1) doraźną, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

2) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,

3) opiekę  i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce

rodzinnej lub placówce socjalizacyjnej, 

4) sporządza się  diagnozę dziecka i rodziny dotyczącą zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego i związków

rodzinnych oraz podejmuje się działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub

umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

1) socjalizujące,

2) korekcyjne,

3) kompensacyjne,

4) logopedyczne,

5) resocjalizujące,

6) terapeutyczne,

7) rehabilitacyjne i inne specjalistyczne,

8) realizuje się  w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku indywidualne programy usamodzielnienia

wychowanka, opracowane przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka i zaakceptowane przez

stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka. 

1) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

2) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do

nauki i pracy; podnoszenia poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

3) współpraca z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną, 

4) kompensowanie opóźnień rozwojowych.

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki

i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

10) współpracuje z rodziną  wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka

z rodziną. 

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego księgowego,

3) Kierowników placówek,

4) stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

ID: POHDN-KQNGN-WKSNB-VSFHF-DRMSV. Podpisany. Strona 3 / 5



(2010/008889)  

UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2010  

RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 10 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r. 

 

Na podstawie: 

-  art.  40 ust. 2 pkt 2,  art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst  jednolity

 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika  przyjętego  Uchwałą  Nr 834/XLIII/2002  Rady  Miasta  Rybnika z dnia 4 października

 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Komisję

Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. Zmienić  treść  statutu  Zespołu  Ognisk  Wychowawczych w Rybniku,  stanowiącego  załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta  Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą  Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta

Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r., w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Stanisław Jaszczuk 

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W RYBNIKU  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Zespół  Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej „Zespołem”,  działa na podstawie obowiązującego prawa,

w szczególności w oparciu o przepisy: 

§ 2.  1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie

jednostki budżetowej. 

2. Zespół  realizuje zadania Miasta Rybnika poprzez: zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci

i młodzieży, zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pomoc rodzicom mającym

trudności w wychowaniu dzieci.  

3. Zespół  podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę

Śląskiego.  

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wojewoda Śląski. 

§ 3.  1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rybnik. 

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika. 

§ 4.  1. Zespół  ma status zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych i łączy następujące zakresy sprawowanej

opieki nad dziećmi oraz działania: 

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Zespole regulują odrębne przepisy.  

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do właściwej placówki Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu wydaje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 5.  1. Celem działania Zespołu jest zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży Miasta

Rybnika oraz pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. 

2. W ramach wsparcia dziennego prowadzi się następujące formy pracy środowiskowej wobec dzieci i młodzieży: 

3. W ramach opieki interwencyjnej zapewnia się  dziecku w wieku od lat 11, a w wyjątkowych wypadkach dziecku

młodszemu, pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

4. W ramach opieki socjalizacyjnej, w mieszkaniach usamodzielnienia dzieciom od lat 14 do usamodzielnienia,

zapewnia się  całodobową  opiekę  i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby, zapewnia się  kształcenie oraz

wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i szkolnych, prowadząc zajęcia kompensujące opóźnienia, wynikające z zaniedbań

rodzinnych i środowiskowych, a w szczególności: 

§ 6.  1. Do zadań Zespołu w szczególności należy: 

2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w aktach wykonawczych do niej,  

a w szczególności: 

3. Zespół  realizuje cele i zadania zgodnie ze standardami usłu g  świadczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

4. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy i wolontariusze zatrudnieni w placówce. 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM  

§ 7.  1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.  

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób

zatrudnionych w Zespole.  

4. Dyrektor Zespołu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, oraz do dokonywania

czynności, związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację  zadań  statutowych Zespołu wobec

wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.  

5. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8.  1. Dyrektor kieruje pracami Zespołu przy pomocy: 

2. Funkcjonowanie Zespołu opiera się  na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania,

podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

3. Tryb pracy Zespołu oraz organizację wewnętrzną  i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny

Zespołu ustalony przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 9. Zespół  jest jednostką  organizacyjną  systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, nad którą nadzór sprawuje

Prezydent Miasta przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Rozdział 4 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU  

§ 10. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika. 

§ 11. Mienie Zespołu stanowi własnoś ć  Miasta Rybnika, powierzone jednostce we władanie, zgodnie z przepisami

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Zespołu. 

Załącznik do uchwały Nr 

699/XLVIII/2010 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 10 lutego 2010 r.

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn zm.),

3) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592

z późn. zm. ), 

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

5) ustawy „Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 

1) Placówki Wsparcia Dziennego,

2) Placówki Interwencyjnej,

3) Placówki Socjalizacyjnej realizowanej w Mieszkaniach Usamodzielnienia.

1) pomoc w kryzysach rodzinnych, osobistych, szkolnych oraz rówieśniczych,

2) realizację indywidualnych programów korekcyjnych,

3) realizację planów pracy z rodziną dziecka,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,

6) pomoc w nauce,

7) pomoc socjalną, dożywianie,

8) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw, zajęć sportowych.

1) doraźną, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

2) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,

3) opiekę  i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce

rodzinnej lub placówce socjalizacyjnej, 

4) sporządza się  diagnozę dziecka i rodziny dotyczącą zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego i związków

rodzinnych oraz podejmuje się działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub

umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

1) socjalizujące,

2) korekcyjne,

3) kompensacyjne,

4) logopedyczne,

5) resocjalizujące,

6) terapeutyczne,

7) rehabilitacyjne i inne specjalistyczne,

8) realizuje się  w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku indywidualne programy usamodzielnienia

wychowanka, opracowane przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka i zaakceptowane przez

stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka. 

1) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

2) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do

nauki i pracy; podnoszenia poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

3) współpraca z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną, 

4) kompensowanie opóźnień rozwojowych.

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki

i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

10) współpracuje z rodziną  wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka

z rodziną. 

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego księgowego,

3) Kierowników placówek,

4) stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
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UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2010  

RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 10 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r. 

 

Na podstawie: 

-  art.  40 ust. 2 pkt 2,  art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst  jednolity

 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 

- § 59 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika  przyjętego  Uchwałą  Nr 834/XLIII/2002  Rady  Miasta  Rybnika z dnia 4 października

 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (Dz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 2876) 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Komisję

Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. Zmienić  treść  statutu  Zespołu  Ognisk  Wychowawczych w Rybniku,  stanowiącego  załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta  Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą  Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta

Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r., w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.  

PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

Stanisław Jaszczuk 

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W RYBNIKU  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Zespół  Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwany dalej „Zespołem”,  działa na podstawie obowiązującego prawa,

w szczególności w oparciu o przepisy: 

§ 2.  1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie

jednostki budżetowej. 

2. Zespół  realizuje zadania Miasta Rybnika poprzez: zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci

i młodzieży, zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz pomoc rodzicom mającym

trudności w wychowaniu dzieci.  

3. Zespół  podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę

Śląskiego.  

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wojewoda Śląski. 

§ 3.  1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rybnik. 

2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika. 

§ 4.  1. Zespół  ma status zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych i łączy następujące zakresy sprawowanej

opieki nad dziećmi oraz działania: 

2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatność za pobyt dzieci w Zespole regulują odrębne przepisy.  

3. Decyzję administracyjną o skierowaniu do właściwej placówki Zespołu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu wydaje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, na podstawie posiadanych pełnomocnictw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

§ 5.  1. Celem działania Zespołu jest zapobieganie sieroctwu i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży Miasta

Rybnika oraz pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci. 

2. W ramach wsparcia dziennego prowadzi się następujące formy pracy środowiskowej wobec dzieci i młodzieży: 

3. W ramach opieki interwencyjnej zapewnia się  dziecku w wieku od lat 11, a w wyjątkowych wypadkach dziecku

młodszemu, pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

4. W ramach opieki socjalizacyjnej, w mieszkaniach usamodzielnienia dzieciom od lat 14 do usamodzielnienia,

zapewnia się  całodobową  opiekę  i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby, zapewnia się  kształcenie oraz

wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i szkolnych, prowadząc zajęcia kompensujące opóźnienia, wynikające z zaniedbań

rodzinnych i środowiskowych, a w szczególności: 

§ 6.  1. Do zadań Zespołu w szczególności należy: 

2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w aktach wykonawczych do niej,  

a w szczególności: 

3. Zespół  realizuje cele i zadania zgodnie ze standardami usłu g  świadczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych.  

4. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy i wolontariusze zatrudnieni w placówce. 

Rozdział 3 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM  

§ 7.  1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.  

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób

zatrudnionych w Zespole.  

4. Dyrektor Zespołu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli, oraz do dokonywania

czynności, związanych z funkcjonowaniem Zespołu, mających na celu realizację  zadań  statutowych Zespołu wobec

wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.  

5. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

§ 8.  1. Dyrektor kieruje pracami Zespołu przy pomocy: 

2. Funkcjonowanie Zespołu opiera się  na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania,

podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

3. Tryb pracy Zespołu oraz organizację wewnętrzną  i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny

Zespołu ustalony przez Dyrektora Zespołu w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku. 

§ 9. Zespół  jest jednostką  organizacyjną  systemu pomocy społecznej w Mieście Rybniku, nad którą nadzór sprawuje

Prezydent Miasta przy pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Rozdział 4 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU  

§ 10. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika. 

§ 11. Mienie Zespołu stanowi własnoś ć  Miasta Rybnika, powierzone jednostce we władanie, zgodnie z przepisami

ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Zespołu. 

Załącznik do uchwały Nr 

699/XLVIII/2010 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 10 lutego 2010 r.

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn zm.),

3) ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592

z późn. zm. ), 

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

5) ustawy „Karta Nauczyciela" z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo -

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455). 

1) Placówki Wsparcia Dziennego,

2) Placówki Interwencyjnej,

3) Placówki Socjalizacyjnej realizowanej w Mieszkaniach Usamodzielnienia.

1) pomoc w kryzysach rodzinnych, osobistych, szkolnych oraz rówieśniczych,

2) realizację indywidualnych programów korekcyjnych,

3) realizację planów pracy z rodziną dziecka,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,

6) pomoc w nauce,

7) pomoc socjalną, dożywianie,

8) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw, zajęć sportowych.

1) doraźną, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

2) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,

3) opiekę  i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce

rodzinnej lub placówce socjalizacyjnej, 

4) sporządza się  diagnozę dziecka i rodziny dotyczącą zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego i związków

rodzinnych oraz podejmuje się działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub

umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

1) socjalizujące,

2) korekcyjne,

3) kompensacyjne,

4) logopedyczne,

5) resocjalizujące,

6) terapeutyczne,

7) rehabilitacyjne i inne specjalistyczne,

8) realizuje się  w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku indywidualne programy usamodzielnienia

wychowanka, opracowane przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka i zaakceptowane przez

stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanka. 

1) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

2) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do

nauki i pracy; podnoszenia poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

3) współpraca z rodziną wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną, 

4) kompensowanie opóźnień rozwojowych.

1) sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu,

2) pomaga wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,

3) realizuje indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną,

4) podtrzymuje poczucie tożsamości,

5) udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) przygotowuje do życia w rodzinie,

7) inspiruje do podtrzymywania regionalnej tradycji oraz kształtuje aktywną postawę więzi ze środowiskiem,

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań wychowanków,

9) wdraża wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki

i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej, eliminowanie zaburzeń zachowania, 

10) współpracuje z rodziną  wychowanka przez wspieranie jej w sprawowaniu podstawowych funkcji, pomoc

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka

z rodziną. 

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego księgowego,

3) Kierowników placówek,

4) stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
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