
UCHWAŁA NR 642/XLII/2017
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka 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 2017 r. poz. 1868), 

-  art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),

- art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 697 ze zmianami), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Nadać Statut Domowi Dziecka w Rybniku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc statut Domu Dziecka w Rybniku, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr 252/XVIII/2004 
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 roku ze zmianami. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2018 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Mura

Id: 5399EC6C-A59F-4138-8099-8E68C2AA89EE. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr 642/XLII/2017

Rady Miasta Rybnika

z dnia 16 listopada 2017 r.

Statut Domu Dziecka w Rybniku

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Dom Dziecka w Rybniku, zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązującego prawa, w oparciu 
o przepisy:

1)  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 697 ze zmianami),

2)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),

3)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),

4)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną 
w formie jednostki budżetowej.

2. Dom jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w Mieście Rybniku.

3. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania Miasta Rybnika 
poprzez zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

4. Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę 
Śląskiego.

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest Miasto Rybnik.

2. Dom mieści się w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 44.

3. Terenem działalności Domu jest obszar Miasta Rybnika.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA DOMU

§ 4. 1.  Dom realizuje cele i zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
w aktach wykonawczych do niej:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności 
emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,

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

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i  możliwości rozwojowych,

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

2. Dom w ramach swojej działalności, jako jednostka obsługująca, o której mowa w art. 6a i 6b ustawy 
o samorządzie powiatowym, zapewnia prowadzenie obsługi jednostce organizacyjnej miasta pn. Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 130, zwanej dalej 
„Placówką”, w zakresie:
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1) obsługi finansowo-księgowej - polegającej na prowadzeniu spraw finansowo-księgowych jednostki 
obsługiwanej,

2) obsługi administracyjnej - polegającej na prowadzeniu spraw kancelaryjnych, Biuletynu Informacji Publicznej 
jednostki obsługiwanej,

3) obsługi organizacyjnej - polegającej na prowadzeniu spraw kadrowych,

4) obsługi  prawnej - polegającej na weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostki 
obsługiwanej,

5) obsługi  informatycznej - polegającej na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów 
teleinformatycznych w jednostce obsługiwanej.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DOMU

§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor Domu, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

2. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób 
zatrudnionych w Domu.

3. Dyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz 
do dokonywania czynności, związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych 
Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

4. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań 
statutowych Domu.

§ 6. 1. Dyrektor Domu kieruje pracami Domu.

2. Dyrektor Domu kieruje pracami Placówki przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

3. Tryb pracy Domu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin 
Organizacyjny Domu ustalony przez Dyrektora Domu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Rybnika.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

§ 7. Dom wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych przez nią zadań statutowych. 
Majątek ten stanowi własność komunalną Miasta Rybnika i przekazany jest Domowi na zasadach, wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Podstawę gospodarki finansowej Domu stanowi roczny plan finansowy.

§ 9. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 
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