
 

 

UCHWAŁA NR XI/149/19 

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 10 - Nasz Drugi Dom 

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 6 ust. 1 oraz 6a pkt. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 

 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2019.511), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 

pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz.U.2019.869) na wniosek Prezydenta 

Miasta Zabrze 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadać Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 10 - Nasz Drugi Dom Statut w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2019 r.

Poz. 6224



Załącznik do uchwały Nr XI/149/19 

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 

Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 10 - Nasz Drugi Dom 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10 - Nasz Drugi Dom jest jednostką budżetową i działa jako 

jednostka organizacyjna Miasta Zabrze. 

§ 2. Podstawą prawną działania placówki stanowią: 

1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, 

5) statut Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu, 

6) uchwały Rady Miasta Zabrze i zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze, 

7) niniejszy Statut. 

§ 3.  Placówka nosi nazwę "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10 - Nasz Drugi Dom". 

§ 4. Siedzibą Placówki jest Miasto Zabrze. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Placówki 

§ 5. 1.  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10 - Nasz Drugi Dom jest całodobową, koedukacyjną 

placówką opiekuńczo–wychowawczą typu socjalizacyjnego. 

2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

a) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, 

w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 

b) realizuje przygotowany plan  pomocy dziecku; 

c) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 

d) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych oraz 

wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych dziecka poprzez organizację zajęć socjalizacyjnych, 

korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych itp. 

e) zapewnienia opiekę psychologiczno-pedagogiczną odpowiednią do potrzeb wychowanków; 

f) przygotowuje dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności 

w życiu; 

g) dom podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub 

umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej. 

Rozdział 3. 

Zasady działania i organizacji 

§ 6. Pracą Placówki kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu. 
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§ 7. Szczegółową organizację Placówki, zasady działania, zakres zadań oraz typ placówki określa 

regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Zabrzu, zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze. 

§ 8. Dyrektor Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych 

pracowników Placówki. 

§ 9. Dyrektor Centrum działa na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Zabrze do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie zadań realizowanych przez 

Centrum oraz obsługiwaną Placówkę. 

§ 10. Obsługę finansowo-administracyjną i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Placówki 

§ 11. 1.  Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad obowiązujących dla jednostek 

budżetowych określonych w ustawie o finansach publicznych 

2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków 

opracowany przez Dyrektora Centrum zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. 

3. Rachunkowość Placówki prowadzona jest przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Zabrzu. 

4. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzi rachunek bankowy dla Placówki. 
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