
UCHWAŁA NR XIX/493/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 lutego 2008 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego 
Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 21 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r.  
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr LVI/1041/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie 
nadania statutu dla Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 
w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„Nadaje się Statut Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze im. Konstantego Maciejewicza” przy 
ul. Łabędziej 4 w Szczecinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały”. 

 
2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 



 
Załącznik 
do Uchwały Nr XIX/493/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 26 lutego 2008 r. 

 
S T A T U T 

Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie 
Opiekuńcze” im Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.  

 
§ 1. Specjalistyczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie 
Opiekuńcze” Szczecin ul. Łabędzia 4, zwana dalej „specjalistyczną placówką” działa 
na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm), 
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104  
z póź. zm), 
3) rozporządzania ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), 
4) niniejszego statutu.  
§ 2.1 Specjalistyczna placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez 
Miasto Szczecin, zwane dalej organem prowadzącym.  
2. Przedmiotem działalności specjalistycznej placówki jest zapewnienie dzieciom warunków 
rozwojowych i wychowawczych, na poziomie obowiązującego standardu opieki  
i wychowywania dla tego typu placówki. 
3. Specjalistyczna placówka łączy całodobową opiekę nad dzieckiem i rodziną z działaniami 
interwencyjnymi i socjalizacyjnymi, świadcząc w szczególności: 
1) specjalistyczne wsparcie dzienne,  
2) specjalistyczną opiekę nad niemowlętami przygotowywanymi do adopcji, 
3) usługi w postaci hostelu,  
4) pomoc i opiekę dzieciom poniŜej 11 roku Ŝycia, w szczególnych sytuacjach wymagających 
objęcia taką opieką, 
5) inne działania w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie. 
§ 3.1 Główna siedziba specjalistycznej placówki znajduje się przy ul. Łabędziej 4, 71-453 
Szczecin. 
2. Specjalistyczna placówka, za zgodą organu prowadzącego, moŜe tworzyć poza swoją główną 
siedzibą filie świadczące formy pomocy i wsparcia wymienione § 2 ust. 3 pkt.1-5 niniejszego 
statutu. 
§ 4. Szczegółowe zadania i organizację specjalistycznej placówki, specyfikę i zakres 
sprawowanej opieki, prawa i obowiązki podopiecznych określa regulamin opracowany 
w uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
§ 5.1. Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w specjalistycznej placówce 
sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski. 
2. W imieniu organu prowadzącego nadzór nad działalnością placówki sprawuje Prezydent 
Miasta Szczecin przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Szczecinie.  
§ 6.1. Specjalistyczną placówką kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Szczecin 
po zasięgnięciu opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
2. Pracownicy specjalistycznej placówki mają status pracowników samorządowych, z wyjątkiem 
osób, które zachowują status nauczyciela na podstawie odrębnych przepisów. 
3. Zasady wynagradzania pracowników w specjalistycznej placówce regulują odrębne przepisy.  



§ 7. Specjalistyczna placówka jest jednostką budŜetową Miasta Szczecin i prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową w ramach otrzymanych środków oraz gospodaruje mieniem pozostającym 
w jego posiadaniu. 
§ 8.1 Specjalistyczna placówka posługuje się pieczęcią o brzmieniu następującym: 
„Specjalistyczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie 
Opiekuńcze ” im Konstantego Maciejewicza, 71-453 Szczecin, ul. Łabędzia 4”. 
2. Filie specjalistycznej placówki, utworzone poza jej główną siedzibą, mogą posługiwać się 
pieczęcią z adresem odpowiadającym lokalizacji filii.  
 § 9. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia. 
 


