UCHWAŁA NR IV/61/2018
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Przystań" w Dąbrowie Górniczej
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), w związku z art. 180 pkt 5 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn.
zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. Nadać Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Dąbrowie Górniczej statut w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchylić Uchwałę Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza”, ul. Jasna 29,
z późn. zm.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Załącznik do uchwały Nr IV/61/2018
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2018 r.
STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Dąbrowie Górniczej zwana dalej „Placówką” jest
jednostką organizacyjną miasta, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Placówka prowadzi działalność w oparciu o przepisy prawa:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995,
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077,
z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r. poz. 395, z późn. zm),
5) niniejszego Statutu,
6) innych właściwych przepisów prawa.
§ 3. Placówka nosi nazwę: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań".
§ 4. 1. Siedziba Placówki mieści się w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29/1.
2. Obszarem działania Placówki jest teren Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda.
§ 6. Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 7. Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki
zastępczej, a także przygotowanie ich do samodzielnego życia w przypadku braku możliwości powrotu do
rodziny lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
§ 8. 1. Do zadań Placówki należy:
- zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka,
- wpływ na kształtowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z osobami bliskimi,
- organizowanie edukacji i kształcenia na odpowiednim poziomie oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych
i szkolnych,
- dbanie o rozwój zainteresowań i umiejętności w zakresie wykorzystania czasu wolnego,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę
indywidualną dziecka i jego rodziny.
2. Szczegółowe zadania, a także zasady umieszczania dzieci w Placówce określają odrębne przepisy.
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Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji
§ 9. 1. Pracą Placówki kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Dąbrowie Górniczej, zwany dalej "Dyrektorem Centrum", przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
2. Dyrektor Centrum zapewnia sprawne funkcjonowanie, organizację pracy Placówki oraz realizację jej
zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Placówką oraz za całokształt gospodarki
finansowej Placówki.
§ 10. Obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
§ 11. 1. Typ Placówki oraz szczegółową organizację jej funkcjonowania określa Dyrektor Centrum
w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.
2. W celu realizacji zadań statutowych przez Placówkę Dyrektor Centrum upoważniony jest do wydawania
zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
§ 12. Czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych
w Placówce wykonuje Dyrektor Centrum, który jest ich przełożonym służbowym.
§ 13. Mieniem będącym w trwałym zarządzie Placówki zarządza jednoosobowo w sprawach zwykłego
zarządu Dyrektor Centrum.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 14. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki
pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta
Dąbrowa Górnicza.
2. Placówka posiada rachunek bankowy.
§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów oraz roczny plan
finansowy wydatków.
§ 16. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Statut Placówce nadaje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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