
UCHWAŁA NR XXVII/368/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 814), art. 93 ust. 2, art. 180 
pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
575) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego, pn. "Dom 
Trójka" z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Moniuszki 118, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Placówce "Dom Trójka" nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. "Dom Trójka" wyposażony zostanie w składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności 
zapewniające osiągnięcie standardu wymaganego na podstawie przepisów odrębnych.

§ 2. 1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego, pn. "Dom 
Czwórka" z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławskiej 115, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Placówce "Dom Czwórka" nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. "Dom Czwórka" wyposażony zostanie w składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności 
zapewniające osiągnięcie standardu wymaganego na podstawie przepisów odrębnych.

§ 3. 1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego, pn. "Dom 
Piątka" z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Reymonta 1, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Placówce "Dom Piątka" nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. "Dom Piątka" wyposażony zostanie w składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności 
zapewniające osiągnięcie standardu wymaganego na podstawie przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego, pn. "Dom 
Szóstka" z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Truskawkowej 12, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Placówce "Dom Szóstka" nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. "Dom Szóstka" wyposażony zostanie w składniki mienia niezbędne do prowadzenia działalności 
zapewniające osiągnięcie standardu wymaganego na podstawie przepisów odrębnych.

§ 5. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek wymienionych w § 1-4 będzie 
prowadzić Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu z siedzibą
w Wałbrzychu, przy ul. Bema 101, działające w formie jednostki budżetowej.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII/325/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 
utworzenia i nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Wałbrzychu z późniejszymi 
zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/368/2016

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
„DOM TRÓJKA"

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

2. Dom nie posiada osobowości prawnej.

3. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, wynikające z niniejszego statutu oraz 
przepisów szczególnych.

4. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, 
zwanego dalej Centrum.

5. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu określa Regulamin organizacyjny.

§ 2. 1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno - interwencyjnego 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;

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.

§ 3. 1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

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.

§ 4. Nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wojewoda 
Dolnośląski.
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§ 5. Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Romańska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/368/2016

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
„DOM CZWÓRKA"

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

2. Dom nie posiada osobowości prawnej.

3. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, wynikające z niniejszego statutu oraz 
przepisów szczególnych.

4. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, 
zwanego dalej Centrum.

5. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu określa Regulamin organizacyjny.

§ 2. 1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno - interwencyjnego 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;

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.

§ 3. 1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

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.

§ 4. Nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wojewoda 
Dolnośląski.
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§ 5. Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Romańska
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/368/2016

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
„DOM PIĄTKA"

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

2. Dom nie posiada osobowości prawnej.

3. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, wynikające z niniejszego statutu oraz 
przepisów szczególnych.

4. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, 
zwanego dalej Centrum.

5. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu określa Regulamin organizacyjny.

§ 2. 1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno - interwencyjnego 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;

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.

§ 3. 1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

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.

§ 4. Nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wojewoda 
Dolnośląski.
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§ 5. Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Romańska
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/368/2016

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
„DOM SZÓSTKA"

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

2. Dom nie posiada osobowości prawnej.

3. Placówka realizuje zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, wynikające z niniejszego statutu oraz 
przepisów szczególnych.

4. Domem kieruje Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, 
zwanego dalej Centrum.

5. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu określa Regulamin organizacyjny.

§ 2. 1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno - interwencyjnego 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;

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.

§ 3. 1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną Domu prowadzi Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu.

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.

§ 4. Nadzór nad działalnością Domu w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wojewoda 
Dolnośląski.
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§ 5. Zmiany w statucie mogą nastąpić w trybie określonym dla uchwalenia statutu.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Romańska
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UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu czterech placówek opiekuńczo-
wychowawczych, których obsługę, od 1 września 2016 roku będzie prowadziło Centrum Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, przy ul. Bema 101 w Wałbrzychu.

W czerwcu 2016 roku Gmina Wałbrzych przystąpiła do przeprowadzenia remontu budynku
położonego w Wałbrzychu, przy ul. Asnyka 13 celem przystosowania obiektu na potrzeby dwóch
placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 wychowanków każda. Z uwagi na obszerny zakres
prac remontowych przewidziany do wykonania i jego zakończenie, zgodnie z oświadczeniem
wykonawcy robót nastąpi w drugiej połowie września 2016 roku, koniecznym stało się utworzenie
dwóch placówek w innych miejscach niż planowano. Zatem powstaną dwie placówki, przy
ul. Wrocławskiej 115 dla jednej grupy 14 osobowej, a także przy ul. Moniuszki 118 dla drugiej
grupy 14 osobowej. Dwie kolejne placówki prowadzić będą działalność w nowych siedzibach, przy
ul. Truskawkowej 12 oraz przy ul. Reymonta 1, każda dla grupy 14 osobowej.

W związku z powyższym, zaistniała konieczność uchylenia uchwały nr XXIII/325/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutów
placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Wałbrzychu, z uwagi na zmianę siedziby placówek do
czasu zakończenia remontu oraz zmianę charakteru placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego na socjalizacyjno-interwencyjnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Romańska
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