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Poz. 7951
UCHWAŁA NR III/29/18
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Bytomiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.), art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Bytomiu, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Janas
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Załącznik do Uchwały Nr III/29/18
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Bytomiu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Bytomiu, zwana dalej „Placówką”, jest jednostką
organizacyjną Miasta Bytomia, prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.
2. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta.
3. Organem nadzoru w zakresie standardu świadczonych usług w Placówce jest Wojewoda Śląski.
§ 2. Placówka działa na podstawie:
1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) ustawy o samorządzie powiatowym;
3) ustawy o finansach publicznych;
4) ustawy o pracownikach samorządowych;
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
6) niniejszego statutu;
7) innych właściwych aktów prawnych.
§ 3. 1. Siedziba Placówki mieści się w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 5c.
2. Placówka ma charakter ponadlokalny.
Rozdział 2.
Cel i zakres działania
§ 4. 1. Celem działania Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb,
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych.
2. Zapewnienie opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych dzieci następuje
zgodnie z obowiązującymi standardami usług świadczonych w Placówce.
§ 5. 1. Placówka realizuje zadania określone dla placówki typu socjalizacyjnego.
2. W celu realizacji zadań statutowych Placówka współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, organizatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, rodziną, sądem oraz innymi instytucjami i osobami wspierającymi działania opiekuńczo wychowawcze Placówki.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 6. 1. Placówką kieruje Dyrektor Domu Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu, który prowadzi
wspólną obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym,
przy pomocy wyznaczonego w Placówce wychowawcy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
4. Dyrektor, zarządzając Placówką, zapewnia wykonywanie jej zadań statutowych, ustala jej organizację
wewnętrzną i reprezentuje ją na zewnątrz.
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5. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.
§ 7. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Placówki ustala Dyrektor
w regulaminie organizacyjnym, który zatwierdza Prezydent Miasta.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 8. Placówka prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą budżetową
Miasta Bytomia, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
§ 10. Za prawidłową gospodarkę finansową Placówki odpowiada Dyrektor.
Rozdział 5.
Mienie
§ 11. 1. Placówka wyposażona jest w mienie komunalne stanowiące własność Miasta Bytomia, służące
do realizacji zadań statutowych.
2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym majątkiem w granicach udzielonych upoważnień.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

