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UCHWAŁA NR LIX/780/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU

z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/727/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.09.2006 r. w sprawie nadania 
statutu Domowi Dziecka w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 15. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 

1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 

157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta. 

Rada Miejska w Zabrzu 
uchwala: 

§ 1. 

W Uchwale Nr LVIII/727/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.09.2006r. w sprawie nadania statutu Domowi 
Dziecka w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 15 dokonuje się następujących zmian: 

- podstawa prawna otrzymuje nowe brzmienie: 

„Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta”,

- § 1 otrzymuje brzmienie: „Dom Dziecka w Zabrzu, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 

1)aktu założycielskiego z dnia 25 września 1992 r. 

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

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

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

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

6)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. 
zm.), 

7)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455), 

8)właściwych aktów wykonawczych wydanych do ww. ustaw, 

9)niniejszego statutu.” 

- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą”,

- w § 7 ust. 2 skreśla się słowa: 

„,z zastrzeżeniem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych określonych w odrębnych 
przepisach”,

- § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dom dysponuje rachunkami bankowymi, prowadzonymi przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy”,
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- § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Mienie Domu stanowią środki trwałe i inne składniki majątkowe przekazane przez Gminę, bądź zakupione 
przez Dom dla prowadzenia działalności.”.

§ 2. 

Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Obwieścić tekst jednolity statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zabrzu 

Adam Moś
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/780/10

Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 października 2010 r.

STATUT DOMU DZIECKA W ZABRZU 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Dom Dziecka w Zabrzu, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 

1)aktu założycielskiego z dnia 25 września 1992 r. 

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

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

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

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

6)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. 
zm.), 

7)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455), 

8)właściwych aktów wykonawczych wydanych do ww. ustaw, 

9)niniejszego statutu. 

§ 2. 

Siedzibą domu jest nieruchomość przy ul. Park Hutniczy 15 w Zabrzu. 

§ 3. 

1)Dom jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej. 

2)Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Zabrze przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. 

Rozdział 2.
Zakres działalności 

§ 4. 

1)Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą 

2)Kierowanie do Domu odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3)Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania kosztów utrzymania oraz ponoszenia opłat za pobyt w placówce 
regulują odrębne przepisy. 

§ 5. 

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 6. 

1)Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność, przy pomocy głównego księgowego. 

2)Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. Przy 
czynnościach przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta. 

3)Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta zgodnie z obowiązującym przepisem prawnym. 

4)Głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Domu, który wykonuje uprawnienia 
pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec wszystkich osób zatrudnionych w Domu. 

5)Szczegółową organizację Domu oraz specyfikę i zakres sprawowanej opieki, określa Regulamin Domu Dziecka 
opracowany przez Dyrektora Domu w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie 

§ 7. 

1)Dom jest jednostką budżetową Gminy Zabrze prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 

2)Dom pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 
budżetu Gminy. 

3)Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Domu. 

4)Dom dysponuje rachunkami bankowymi, prowadzonymi przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy. 

§ 8. 

Mienie Domu stanowią środki trwałe i inne składniki majątkowe przekazane przez Gminę, bądź zakupione przez 
Dom dla prowadzenia działalności. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 9. 

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zabrzu 

Adam Moś


