Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej
w Szczecinie
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i poz.2020, z 2020 r. poz. 284, 374,
568 i 695), art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i poz. 1815), Rada
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/659/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie (zm. Uchwałą Nr
XXVIII/818/13 z dnia 18 marca 2013 r., Uchwałą Nr XLV/1321/18 z dnia 30 października 2018 r.
oraz Uchwałą Nr XII/431/19 z dnia 26 listopada 2019 r.) w § 3a dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3) Placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jarowita 10/5 w Szczecinie”.
§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXIII/659/12 Rady Miasta Szczecin z dnia
22 października 2012 r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej
w Szczecinie w § 3 ust. 1 dodaje się punkt 14 w brzmieniu:
„14) Placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jarowita 10/5 w Szczecinie, zwanej „Dom pod
żaglami, której Statut otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 14 do niniejszego Statutu”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Szczecin
z dnia....................2020 r.
Statut
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
„Dom pod żaglami”
I
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom pod żaglami”, zwana dalej Placówką, działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821),

o wspieraniu

rodziny

i systemie

pieczy

zastępczej

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 511,
poz. 1571 i poz. 1815),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1282),
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),

2011 r.,

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz. U. z 2012 r. poz. 954),
8) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Centrum,
9) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
działającą w strukturze organizacyjnej Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza
w Szczecinie, zwanym dalej „Centrum”.
2. Placówka ma siedzibę w Szczecinie przy ul. Jarowita 10/5.
3. Placówka podczas realizacji zadań statutowych posługuje się pieczęcią o brzmieniu:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
„Dom pod żaglami”
ul. Jarowita 10/5
70-501 Szczecin
II
Cele i zadania placówki
§ 3. 1. Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie.
2. Do zadań Placówki należy w szczególności:
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1) opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez objęcie opieką dzieci częściowo lub całkowicie
pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej,
2) objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo oraz praca z rodziną biologiczną tych dzieci,
3) realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
4) zapewnienie
i szkolnych,

dzieciom

kształcenia,

wyrównywania

opóźnień

rozwojowych

5) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
6) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
7) organizowanie wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku,
8) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci.
3. Szczegółowy zakres zadań Placówki określa jej regulamin.
III
Organizacja i zarządzanie
§ 4. 1. Pracą Placówki kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora
ds. opiekuńczo-wychowawczych, głównego specjalisty ds. koordynowania działań placówek
opiekuńczo-wychowawczych i wychowawców.
2. Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki.
3. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Szczecin przy pomocy Wydziału
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
4. Placówka podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego
uprawnionych.
5. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe w Placówce są pracownikami Centrum
i mają status pracowników samorządowych, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych
na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulują odrębne przepisy.
IV
Postanowienia końcowe
§ 6. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 7. Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 230 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, standardy w zakresie liczby dzieci (maksymalnie 14 dzieci
w placówce) należy osiągnąć do 31.12.2020 r.
Obecnie w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza
w Szczecinie działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze niespełniające wyżej
wymienionego standardu.
Są to:
1) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego przy ul. Wszystkich Świętych 66
pn. „Maciejkowa przystań” - 20 miejsc,
2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego przy ul.
Broniewskiego 16 pn. „Dom pod Platanami” – obecnie 18 miejsc.
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, wspólnie z Centrum Opieki nad
Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, kontynuuje podjęte wcześniej działania
związane ze standaryzacją placówek. We współpracy z Zarządem Budynków i Lokali
Komunalnych w Szczecinie pozyskano i wyremontowano lokal mieszkalny przy ul. Jarowita
10/5 w Szczecinie o powierzchni 139,34 m², w którym będzie funkcjonowała Placówka
opiekuńczo-wychowawcza „Dom pod żaglami”. Placówka będzie zapewniać 9 miejsc, zostaną do
niej przeniesione dzieci, które obecnie przebywają w Placówce „Maciejkowa przystań”.
Wydział Spraw Społecznych kontynuuje działania zmierzające do pełnej standaryzacji
placówek.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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