
UCHWAŁA NR LVI/570/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Wałbrzychu oraz 
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 a, art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 93 ust 2, 
art. 94 ust. 1, art. 180 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 z póżn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 

1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą p.n. „Dom Jedynka" z siedzibą w Wałbrzychu przy 
ul. Bema 101, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Placówce „Dom Jedynka" nadaje się statut, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. „Dom Jedynka" wyposażony zostanie w składniki mienia zapewniające osiągnięcie wymaganego standardu. 

§ 2. 

1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Dom Dwójka" z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.Witosa 
35, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Placówce „Dom Dwójka” nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. „Dom Dwójka” wyposażony zostanie w składniki mienia zapewniające osiągnięcie wymaganego standardu.

§ 3. 

1. Tworzy się Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu z siedzibą 
w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, działającą w formie jednostki budżetowej, w celu zapewnienia wspólnej obsługi 
ekonomiczo - administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. 

2. Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Centrum wyposażone zostanie w mienie zapewniające możliwość realizacji zadań. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/570/2014 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ 
„DOM JEDYNKA" 

§ 1. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom Jedynka" z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101 działa na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz.135, z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm), 

4) ustawy ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 152 poz 1223 z późn. zm), 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458 z późn. 
zm.), 

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. 
zm.), 

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

8) innych przepisów regulujących zadania i kompetencje placówek opiekuńczo - wychowawczych, 

9) niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego. 

§ 2. 

1. Placówka opiekuńczo wychowawcza „Dom Jedynka", zwana dalej Domem, jest jednostką organizacyjną 
Miasta Wałbrzych, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Dom nie posiada osobowości prawnej. 

3. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, 
zwanego dalej Centrum, przy pomocy wyznaczonego wychowawcy. 

4. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu określa Regulamin organizacyjny.

§ 3. 

1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla nie więcej niż 
14 wychowanków. 

2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

3. Do zadań Domu należy: 

1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, 
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 

2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 
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4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5) zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 

6) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

7) zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 4. 

1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum. 

2. Podstawą gospodarki finansowej placówki, jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem 
finansowym. 

3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

4. Dyrektor Centrum odpowiada za gospodarkę finansową Domu. 

5. Dom korzysta z mienia przekazanego przez Miasto Wałbrzych i wykorzystuje je dla potrzeb związanych 
z działalnością Domu.

§ 5. 

Nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wojewoda Dolnośląski. 

§ 6. 

Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/570/2014 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ 
„DOM DWÓJKA" 

§ 1. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom Dwójka" z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosa 35 działa na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz.135, z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm), 

4) ustawy ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 152 poz 1223 z późn. zm), 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458 z późn. 
zm.), 

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. 
zm.), 

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

8) innych przepisów regulujących zadania i kompetencje placówek opiekuńczo - wychowawczych, 

9) niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego. 

§ 2. 

1. Placówka opiekuńczo wychowawcza „Dom Dwójka”, zwana dalej Domem, jest jednostką organizacyjną 
Miasta Wałbrzych, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Dom nie posiada osobowości prawnej. 

3. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, 
zwanego dalej Centrum, przy pomocy wyznaczonego wychowawcy. 

4. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu określa Regulamin organizacyjny.

§ 3. 

1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla nie więcej niż 
14 wychowanków. 

2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 

3. Do zadań Domu należy: 

1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, 
w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 

2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 
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4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5) zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 

6) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

7) zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 4. 

1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum. 

2. Podstawą gospodarki finansowej placówki, jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem 
finansowym. 

3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

4. Dyrektor Centrum odpowiada za gospodarkę finansową Domu. 

5. Dom korzysta z mienia przekazanego przez Miasto Wałbrzych i wykorzystuje je dla potrzeb związanych 
z działalnością Domu.

§ 5. 

Nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wojewoda Dolnośląski. 

§ 6. 

Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/570/2014 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

STATUT CENTRUM OBSŁUGI 
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W WAŁBRZYCHU 

§ 1. 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 
Bema 101, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz.135, z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, późn. zm), 

4) ustawy ustawy z dnia 27 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 152 poz 1223 z późn. zm), 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458 z późn. 
zm.), 

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. 
zm.), 

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

8) innych przepisów regulujących zadania i kompetencje Centrum, 

9) niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego. 

§ 2. 

1. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zwane dalej Centrum, jest jednostką 
organizacyjną Miasta Wałbrzych, działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Centrum nie posiada osobowości prawnej. 

3. Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo -
wychowawczych w Wałbrzychu zwanych dalej „Domami”, tj: 

1) Domu Jedynka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Bema 101, 

2) Domu Dwójka z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Witosa 35.

§ 3. 

1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Wałbrzycha. 

2. Dyrektor Centrum kieruje pracą Centrum i Domów i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności 
Centrum i Domów. 

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i Domów.

§ 4. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem 
finansowym. 
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2. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

3. Dyrektor Centrum odpowiada za gospodarkę finansową Domu. 

4. Mienie Centrum jest mieniem Miasta Wałbrzych i może być wykorzystywane dla potrzeb związanych 
z działalnością Centrum.

§ 5. 

Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.
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PrzewodniczącaRadyMiejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska 

Uzasadnienie

Aktualnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczychumieszczonych jest 203 dzieci z terenu Wałbrzycha, w tym
80 dzieci umieszczonych jest poza miastem, a jednocześnie w placówkach na terenie Wałbrzycha przebywa 21 dzieci
spoza Wałbrzycha. Liczba dzieci umieszczanych postanowieniem Sądów stale rośnie mimo licznych działań
zmierzających do zapobiegania umieszczaniu dzieci poza rodzinami biologicznymi np. poprzez pracę zatrudnionych
asystentów rodzinnych oraz działań w kierunku zwiększenia liczby miejsc w pieczy rodzinnej. Liczba miejsc
w placówkach opiekuńczo wychowawczych nie jest wystarczająca do istniejących potrzeb, dlatego konieczne jest
uruchomienie nowych placówek. Jednocześnie podejmowane są oczywiście działania w kierunku zwiększenia liczby
miejsc w zastępczej pieczy rodzinnej poprzez kampanie propagandowe, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
tworzenie lepszychwarunkówmieszkaniowychdla rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 95 ust. 1-3 z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, liczba
dzieci umieszczonychw nowej placówce opiekuńczo - wychowawczejnie może przekraczać 14. Ze względu na fakt, iż
nie ma odpowiednich obiektów w zasobach Gminy, konieczne jest wynajęcie obiektów spełniających warunki ustawy.
Znalezione obiekty spełniają wymogi wynikające z przepisów tzn. zapewniają pokoje mieszkalne nie większe niż
5-osobowe, właściwie oświetlone, powierzchnię zapewniającą przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne
korzystanie z wyposażenia. Posiadają łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości
umożliwiającejkorzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny,  miejsce do nauki,
miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności
oraz wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.

Zgodnie z nowymi przepisami dla obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo -
wychowawczychmożna tworzyć centra obsługi. W związku z powyższym tworzy się dla obsługi dwóch placówek,
a docelowo również innych. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wałbrzychu. Centrum
będzie zlokalizowanaw budynkuna ul. Bema 101 ze względu na większą powierzchnięobiektu.
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