
Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 13 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit “i” w związku i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, 
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz art. 19 pkt 4 oraz art. 85 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz.. U. z 2009 r. Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1247, Nr 175, poz. 1362, 
Nr 202 poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 
poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje : 
 

§ 1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą p.n. Rodzinny Dom Dziecka Nr 13  
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4 - jednostkę budŜetową Miasta 
Szczecin. 

 
§ 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4 działa na 

podstawie Statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Ustala się, Ŝe w zarząd Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 w Szczecinie zostanie 

przekazane mienie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania zawierające co najmniej:  
składniki ruchome, w skład których wejdzie wyposaŜenie lokalu, o którym mowa  
w  § 1, spełniające wymagany standard. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr ....../.... 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia...... 

  
 

S T A T U T 
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 w Szczecinie 

 
§ 1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 13  w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4  zwany dalej 
Domem działa na podstawie:  
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z 

póź. zm) 
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240  
z póź. zm) 
3) niniejszego statutu  
§ 2.1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą 
typu rodzinnego, prowadzoną przez Miasto Szczecin.  
2. Dom jest placówką koedukacyjną zapewniającą ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom 
pozbawionym opieki rodzicielskiej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego oraz 
zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, 
religijne, a takŜe zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 
świadczeń zdrowotnych. 
3. Dom tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla 4 – 8 dzieci, które nie mogą być umieszczone  
w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej, a zostały pozbawione całkowicie lub częściowo 
opieki ze strony własnej rodziny. 
4. Dom wychowuje dzieci w róŜnym wieku, dorastające i stopniowo usamodzielniające się. 
5. Dom umoŜliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. 
6. Dom zapewnia dzieciom kształcenie oraz wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. 
7. W Domu przebywają wychowankowie w wieku od 3 do 18 lat, z wyjątkiem wychowanków 
kontynuujących naukę do chwili jej ukończenia i usamodzielnienia. 
§ 3. Szczegółowe zadania i organizację placówki, specyfikę i zakres sprawowanej opieki, prawa 
i obowiązki podopiecznych określa regulamin opracowany w porozumieniu z Dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
§ 4.1. Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w Rodzinnym Domu Dziecka  
Nr 13 sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski. 
2. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Prezydent Miasta Szczecin przy pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Szczecinie.  
§ 5.1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniony  przez Prezydenta Miasta Szczecin po zasięgnięciu 
opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
2.Pracownicy Domu mają status pracowników samorządowych. 
3. Zasady wynagradzania pracowników Domu określają odrębne przepisy.  
§ 6. Dom jest jednostką budŜetową Miasta Szczecin i prowadzi samodzielną gospodarkę 
finansową w ramach otrzymanych środków oraz gospodaruje mieniem pozostającym w jego 
posiadaniu. 
§ 7.1. Dom posługuje się pieczęcią o brzmieniu następującym : “Rodzinny Dom Dziecka Nr 13,  
ul. Bolesława Śmiałego 19/4, 70 - 347 SZCZECIN “ 
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia. 



UZASADNIENIE  
 

Zadanie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców naleŜy do zadań własnych realizowanych przez samorząd 
powiatowy. Placówka typu rodzinnego stwarza moŜliwość nawiązania bliŜszych więzi 
emocjonalnych, kompensujących deficyty rozwojowe, daje moŜliwość właściwego 
przygotowania do przyszłego samodzielnego dorosłego Ŝycia w warunkach zbliŜonych do 
rodziny naturalnej. Potrzeby Miasta w zakresie konieczności zapewnienia opieki całodobowej 
dzieciom są większe niŜ liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, a czas 
oczekiwania przez dziecko w placówce interwencyjnej znacznie się wydłuŜa ponad 
dopuszczalne trzy miesiące. Dotyczy to szczególnie rodzeństw. Obecnie w Szczecinie 
funkcjonuje 11 placówek rodzinnych w których opiekę ma zapewnioną 77 dzieci.  
Powołanie kolejnej placówki rodzinnej dla 4 – 8 dzieci pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na realizację 
postanowień sądowych o umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, a jednocześnie pozwoli na 
stworzenie klimatu najbardziej zbliŜonego do warunków rodziny naturalnej. Tworzony rodzinny dom dziecka ma 
pokrycie finansowe  
w budŜecie Miasta na br. i jego powołanie w drodze Uchwały Rady Miasta jest zasadne  
i celowe. 


