UCHWAŁA NR 469/XXVI/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Na podstawie:
- art. 6a i 6b, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
- art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz 869 z późn. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Nadać statut Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc statut Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, stanowiący załącznik do uchwały
nr 182/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011 r.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 469/XXVI/2020
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 października 2020 r.
Statut Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie
obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną
w formie jednostki budżetowej.
2. Ośrodek realizuje zadania Miasta Rybnika z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Rybnik.
§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Rybnik.
2. Ośrodek mieści się w Rybniku, przy ul. Miejskiej 13B.
2. Terenem działalności jest obszar Miasta Rybnika.
Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka
§ 4. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych oraz zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach
niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
2. Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
§ 5. 1. Obsługę finansowo-księgową oraz organizacyjną Ośrodka zapewnia Zespół Obsługi Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Rybniku.
2. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.
3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku
do osób zatrudnionych w Ośrodku.
4. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz
do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań
statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.
§ 6. 1. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji
zadań statutowych.
2. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych działań.

Id: CE4CC3F9-FFAF-46C1-BE72-673161FEC7EB. Podpisany

Strona 1

3. Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin
Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka, przyjęty przez Prezydenta Miasta Rybnika.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka
§ 7. Ośrodek wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez niego zadań
statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i przekazany jest Ośrodkowi na zasadach,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§ 8. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy.
§ 9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
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