
UCHWAŁA NR LXII/1149/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy
ul. Walecznych 23 w Szczecinie

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708)
w związku z 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy ul. Walecznych 23
w Szczecinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik 
do Uchwały Nr LXII/1149/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 września 2006 r.

STATUT
DOMU DZIECKA NR 2 „ZIELONY DWÓR” 

SZCZECIN, UL. WALECZNYCH 23

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie, zwany dalej 
„Domem”, działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104 z późn. zm.), 
4) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w placówek 
opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331),
5) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków 
adopcyjno – opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1812),
6)  niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Szczecin, prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej.
2. Siedzibą Domu jest Miasto Szczecin.
3. Dom Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” w Szczecinie jest jednostką o zasięgu ponad 

gminnym.
4. Dom jest jednostką pomocy społecznej i wchodzi w skład systemu pomocy społecznej 
miasta Szczecina zgodnie z Uchwałą XXVIII/717/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 
września 2000 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecina.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin przy pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.
2. Nadzór w zakresie realizacji standardu opieki i wychowania  w Domu Dziecka Nr 2 
„Zielony Dwór” w Szczecinie sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

§ 4. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.



Rozdział II – Cel i zadania 

§ 5. 1. Dom jest placówką wielofunkcyjną, zapewniającą dzienną i całodobową opiekę oraz 
wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym  całkowicie lub częściowo opieki rodziny 
własnej, realizuje zadania przewidziane dla specjalistycznej placówki terapeutycznej wsparcia 
dziennego, a także łączy działania terapeutyczne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i 
rodzinę dziecka, przygotowuje do samodzielnego życia.
2. Dom utrzymuje kontakty z biologicznymi rodzicami lub innymi członkami rodziny 
podopiecznych, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub 
umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.
3. Dzieciom wychowującym się w Domu zapewnia się poszanowanie praw rodzinno-
opiekuńczych wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konwencji Praw 
Dziecka z 1989 r. ratyfikowanej przez Polskę w 1991 r. – dokumentów, z którymi dzieci 
powinny być zapoznane.
4. Dom współpracuje z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie, szkołami do których uczęszczają dzieci, sądami rodzinnymi, 
kuratorami sądowymi oraz innymi organizacjami wspierającymi działalność opiekuńczo –
wychowawczą, materialną i bytową Domu, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania 
oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki, parafiami 
Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków 
wyznaniowych.

Rozdział III – Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez 
Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, uzgodniony z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
2. Dom funkcjonuje w oparciu o:
a) oddziały socjalizacyjne dla dzieci, nie więcej niż po 12 dzieci w każdym z oddziałów,
b) oddziały wsparcia dziennego dla dzieci, nie więcej niż 17 podopiecznych,
c) mieszkanie chronione dla pełnoletnich, usamodzielnianych wychowanków Domu.
3. W skład organizacji placówki wchodzą również oddziały dla dzieci przygotowywanych do 
usamodzielnienia, nie więcej niż po 12 podopiecznych w grupie, w obiektach poza terenem 
macierzystej placówki, na terenie Miasta Szczecina.
4. Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające 
z indywidualnego planu pracy, przy czym jeden wychowawca kieruje procesem 
wychowawczym nie więcej niż 8 dzieci.

§ 7. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 
2.   Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Szczecin, po zasięgnięciu opinii
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Szczecin i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.
5. Dyrektor Domu jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania 
czynności ze stosunku pracy wobec pracowników.
6. Dyrektor sprawuje kontrolę wewnętrzną Domu.
7. Wychowawcy Domu organizują pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z 
dzieckiem.



8. Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające 
z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, przy 
czym jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 8 dzieci.
9. Psycholog lub pedagog przygotowuje diagnozę indywidualną dziecka, prowadzi zajęcia 
terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne dla rodziców dzieci 
przebywających w placówce.
10. Pracownik socjalny pracuje z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną, 
utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do 
unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

§ 8. Dzieci do Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przyjmowane są na podstawie 
skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin lub z jego upoważnienia przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lub przez działającego z 
upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin innego pracownika tego Ośrodka, w porozumieniu 
z Dyrektorem Domu.

Rozdział IV – Majątek i finanse

§ 9. 1. Majątek Domu jest mieniem Miasta Szczecin i może być wykorzystany jedynie do 
realizacji celów związanych z działalnością statutową.
2. Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach ustalonych 
dla jednostki budżetowej.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia.


