UCHWAŁA NR 119/VI/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62,
poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i poz. 326),
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 998; ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 416, poz. 1076 i poz. 1544) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 488/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie
nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku (Dziennik Urzędowy Województwa
Mazowieckiego z 2012 r. poz. 9287), ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Płocka: nr
803/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
w Płocku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 5851) i nr 452/XXVII/2016 z dnia
29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku (Dziennik
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 383).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku

STATUT
Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku

I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, zwany dalej “Ośrodkiem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.);
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720);
5) uchwały nr 259/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Systemu
Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy – Miasto Płock;
6) innych obowiązujących przepisów prawa;
7) niniejszego Statutu.
2. W przypadku zmiany aktów prawnych wymienionych w ust. 2 lub miejsca ich publikacji po wejściu w życie
Statutu, należy stosować akty prawne z uwzględnieniem tych zmian.
§ 2.
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Płock, ul. Mościckiego 27.
3. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjną, administracyjną i merytoryczną następującym placówkom
opiekuńczo-wychowawczym, będącym jednostkami organizacyjnymi systemu pieczy zastępczej:
1) Placówce Interwencyjnej z siedzibą w Płocku przy ul. Mościckiego 27;
2) Placówce Socjalizacyjnej z siedzibą w Płocku przy ul. Mościckiego 6;
3) Placówce Socjalizacyjnej nr 2 z siedzibą w Płocku przy ul. Południowej 13.
4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wymienione w ust. 3, zwane dalej „placówkami” działają na podstawie
statutów, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego Statutu Ośrodka.
II. Przedmiot i zakres działania.
§ 3.
Ośrodek zapewnia obsługę zadań Gminy-Miasto Płock w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
sprawowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wymienione w § 2 ust. 3.
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III. Administracja.
§ 4.
1. Ośrodkiem i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wymienionymi w § 2 ust. 3 kieruje Dyrektor
Ośrodka.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent Miasta Płocka.
4. Dyrektor Ośrodka zarządza Ośrodkiem i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wymienionymi w § 2
ust. 3 jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta
Płocka.
5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora Ośrodka ustala Prezydent Miasta Płocka.
6. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Ośrodka.
§ 5.
1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań określonych
niniejszym Statutem, a w szczególności za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr w Ośrodku i w placówkach opiekuńczowychowawczych wymienionych w § 2 ust. 3;
2) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki;
3) nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka
i placówek opiekuńczo-wychowawczych wymienionych w § 2 ust. 3;
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów planów finansowo - rzeczowych
i inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.
2. Dyrektor Ośrodka kieruje placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wymienionymi w § 2 ust. 3 przy
pomocy zastępców dyrektora lub wychowawców koordynatorów oraz wykonuje czynności z zakresu
prawa pracy w stosunku do pracowników tych placówek.

IV. Organizacja i zasady działania jednostki.
§ 6.
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Ośrodka i placówek opiekuńczowychowawczych wymienionych w § 2 ust. 3 określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadawany przez
Prezydenta Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wymienionymi w § 2 ust. 3
sprawuje Prezydent Miasta Płocka samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku.
V. Majątek i finanse jednostki.
§ 7.
1. Ośrodek jako jednostka budżetowa jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych
nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane
dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Środki finansowe na działalność Ośrodka, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych wymienionych
w § 2 ust. 3, pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
3. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora dla Ośrodka
wraz z placówkami wymienionymi w § 2 ust. 3 dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
4. Wszelkie wpływy uzyskane przez Ośrodek stanowią dochody budżetu Miasta Płocka.
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5. Wydatki Ośrodka realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy
o finansach publicznych oraz innych przepisów.
6. Obsługa finansowo – księgowa Ośrodka jest prowadzona przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.
7. Rachunkowość oraz sprawozdawczość prowadzona jest przez pracowników Zarządu Jednostek
Oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
8. Sprawozdania finansowe i budżetowe Ośrodka sporządzają pracownicy Zarządu Jednostek Oświatowych,
podpisuje Główny Księgowy Zarządu Jednostek Oświatowych oraz Dyrektor Zarządu Jednostek
Oświatowych jako kierownik jednostki obsługującej i przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka
za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
9. Ośrodek prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji i w dyspozycji
placówek opiekuńczo-wychowawczych wymienionych w § 2 ust. 3.
10.Decyzje w sprawie zbycia i nabycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje
samodzielnie Dyrektor Ośrodka, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta
Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.
11.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka oraz stosowanych zasad
rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
§ 8.
1. Limit zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na etaty określa - na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta
Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Ośrodek i placówki opiekuńczowychowawcze wymienione w § 2 ust. 3.
2. Zmiana zatrudnienia pracowników powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka,
z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające
w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
3. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników, jest możliwe wyłącznie za zgodą
Prezydenta Miasta Płocka.
VI. Postanowienia końcowe.
§ 9.
Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 10.
Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę Miasta Płocka.
§ 11.
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w Uchwale.
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Załącznik nr 1
do Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku

Statut
Placówki Interwencyjnej
§ 1.
Placówka Interwencyjna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.);
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720);
3. uchwały nr 259/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Systemu
Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy – Miasto Płock;
4. innych obowiązujących przepisów prawa;
5. niniejszego Statutu.
§ 2.
Do działalności podstawowej Placówki Interwencyjnej należy doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania
sytuacji kryzysowej na poziomie obowiązujących standardów określonych w przepisach prawa,
w szczególności placówka jest zobowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego
zapewnienia dziecku opieki.
§ 3.
Do zadań Placówki Interwencyjnej 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. umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi
inaczej;
4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 4.
Placówka Interwencyjna prowadzi działalność przez cały rok.
§ 5.
1. Placówką Interwencyjną kieruje Dyrektor Ośrodka przy pomocy zastępcy dyrektora lub wychowawcy
koordynatora.
2. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Ośrodka.
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§ 6.
1.
2.
3.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Placówki Interwencyjnej oraz szczegółowy zakres zadań określa
Regulamin Organizacyjny Placówki Interwencyjnej nadawany przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze
zarządzenia.
Kontrolę nad działalnością Placówki Interwencyjnej sprawuje Prezydent Miasta Płocka samodzielnie lub
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Nadzór nad działalnością Placówki Interwencyjnej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 7.

1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w Uchwale.
2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
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Załącznik nr 2
do Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku

Statut
Placówki Socjalizacyjnej
§ 1.
Placówka Socjalizacyjna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.);
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720);
3. uchwały nr 259/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Systemu
Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy – Miasto Płock;
4. innych obowiązujących przepisów prawa;
5. niniejszego Statutu.
§ 2.
Do działalności podstawowej Placówki Socjalizacyjnej należy sprawowanie całodobowej ciągłej lub okresowej
opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej na poziomie obowiązujących
standardów określonych w przepisach prawa.
§ 3.
Do zadań Placówki Socjalizacyjnej 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. umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi
inaczej;
4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 4.
Placówka Socjalizacyjna prowadzi działalność przez cały rok.
§ 5.
1. Placówką Socjalizacyjną kieruje Dyrektor Ośrodka przy pomocy zastępcy dyrektora lub wychowawcy
koordynatora.
2. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Ośrodka.
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§ 6.
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Placówki Socjalizacyjnej oraz szczegółowy zakres zadań określa
Regulamin Organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej nadawany przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze
zarządzenia.
2. Kontrolę nad działalnością Placówki Socjalizacyjnej sprawuje Prezydent Miasta Płocka samodzielnie lub
za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
3. Nadzór nad działalnością Placówki Socjalizacyjnej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 7.
1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w Uchwale.
2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
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Załącznik nr 3
do Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku

Statut
Placówki Socjalizacyjnej nr 2
§ 1.
Placówka Socjalizacyjna nr 2 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i działa na
podstawie:
1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 998 z późn. zm.);
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720);
3. uchwały nr 259/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie Systemu
Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy – Miasto Płock;
4. innych obowiązujących przepisów prawa;
5. niniejszego Statutu.
§ 2.
Do działalności podstawowej Placówki Socjalizacyjnej nr 2 należy sprawowanie całodobowej ciągłej lub
okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej na poziomie
obowiązujących standardów określonych w przepisach prawa.
§ 3.
Do zadań Placówki Socjalizacyjnej nr 2 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. umożliwienie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi
inaczej;
4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
§ 4.
Placówka Socjalizacyjna nr 2 prowadzi działalność przez cały rok.
§ 5.
1. Placówką Socjalizacyjną nr 2 kieruje Dyrektor Ośrodka przy pomocy zastępcy dyrektora lub wychowawcy
koordynatora.
2. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Ośrodka.
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§ 6.
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Placówki Socjalizacyjnej nr 2 oraz szczegółowy zakres zadań określa
Regulamin Organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej nr 2 zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka
w drodze zarządzenia.
2. Kontrolę nad działalnością Placówki Socjalizacyjnej nr 2 sprawuje Prezydent Miasta Płocka samodzielnie
lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
3. Nadzór nad działalnością Placówki Socjalizacyjnej nr 2 sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 7.
1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w Uchwale.
2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
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