Zał cznik
do Uchwały Nr LXXV/ 338 / 06
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 lipca 2006 roku

STATUT
DOMU DZIECKA
w PORSZEWICACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Dom Dziecka w Porszewicach działa na podstawie przepisów prawa , a
w szczególno ci:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó n.
zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pó n. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó n. zm.),
4) ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
z pó n. zm.),
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ),
6) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1593 z pó n. zm.),
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pó n. zm.),
8) rozporz dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie
placówek opieku czo –wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331),
9) niniejszego statutu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 2. Ilekro w niniejszym Statucie jest mowa, o:
Powiecie – nale y przez to rozumie Powiat Pabianicki,
Radzie – nale y przez to rozumie Rad Powiatu Pabianickiego,
Zarz dzie – nale y przez to rozumie Zarz d Powiatu Pabianickiego,
Staro cie – nale y przez to rozumie Starost Pabianickiego,
Dyrektorze – nale y to przez rozumie Dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach,
Domu – nale y przez to rozumie Dom Dziecka w Porszewicach

§ 3.1. Dom Dziecka w Porszewicach jest nieposiadaj c osobowo ci prawnej
powiatow jednostk organizacyjn , działaj c w formie jednostki bud etowej w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych.
2. Nadzór nad działalno ci Domu sprawuje Starosta przy pomocy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

3. Siedzib Domu jest miejscowo
działania jest Powiat.

Porszewice a obszarem jego

4. Dom u ywa piecz ci w brzmieniu: „Dom Dziecka im. Aleksandra
Kami skiego w Porszewicach, 95-200 Pabianice”.
Rozdział II
Przedmiot działalno ci
§ 4. Dom zapewnia dziecku cz ciowo lub całkowicie pozbawionemu opieki
rodzicielskiej całodobow , ci gła opiek i wychowanie, a w szczególno ci:
1) zaspokaja jego niezb dne potrzeby bytowe i rozwojowe,
2) zapewnia zaj cia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne,
terapeutyczne, rekompensuj ce brak wychowania w rodzinie i przygotowuj ce do ycia
społecznego, a dzieciom upo ledzonym w stopniu lekkim – odpowiedni rehabilitacj i
zaj cia specjalistyczne,
3) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opó nie rozwojowych i szkolnych,
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny
przysposabiaj cej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zast pczej,
5) pracuje z rodzin dziecka,
6) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w rodowisku, grupy
usamodzielniaj ce oraz kontakt z rodzinami zaprzyja nionymi,
7) przygotowuje dziecko do samodzielnego ycia.
§ 5. W zakresie realizacji celów i zada pomocy społecznej Dom
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, z innymi
jednostkami samorz du terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarz dowymi,
ko ciołami, zwi zkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami i
stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi prawnymi.
Rozdział III
Organizacja Domu
§ 6.1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewn trz Dyrektor, który w

szczególno ci :
1) organizuje prac i sprawuje nadzór nad realizacj zada przez pracowników,
2) odpowiada za prawidłowo sporz dzania planów i wydatków oraz realizacj tych
planów,
3) odpowiada za prawidłowe, zgodne z prawem wydatkowanie rodków finansowych,
4) zapewnia prawidłow , bezpieczn opiek i wychowanie mieszka com Domu.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarz d po zasi gni ciu opinii
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
3. Zwierzchnikiem słu bowym Dyrektora jest Starosta.
4. Dyrektor kieruje działalno ci Domu przy pomocy zast pców
Dyrektora. Z zast pcami dyrektora stosunek pracy nawi zuje i rozwi zuje Dyrektor.
5. Dom jest pracodawc wobec zatrudnionych w nim pracowników.
6. Czynno ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Domu dokonuje Dyrektor.
7. Dyrektor składa o wiadczenia woli w sprawach zwi zanych z
prowadzeniem bie cej działalno ci Powiatu na podstawie pełnomocnictwa udzielnego przez
Zarz d.
§ 7. Struktur organizacyjn i szczegółowy zakres zada Domu okre la

opracowany przez Dyrektora regulamin organizacyjny przyj ty przez Zarz d.
§ 8. Prawa i obowi zki pracowników Domu okre laj przepisy ustawy o
pracownikach samorz dowych, a w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, reguluj przepisy ustawy – Karta Nauczyciela.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie
§ 9.1. Dom prowadzi gospodark finansow według zasad okre lonych w
przepisach prawa, a w szczególno ci ustawy o finansach publicznych, ustawy o
rachunkowo ci i ustawy – Prawo zamówie publicznych.
2. Podstaw gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy
dochodów i wydatków opracowany przez Dyrektora na podstawie uchwały bud etowej
Rady.
3. Dom prowadzi rachunkowo oraz sprawozdawczo zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami prawa dotycz cymi jednostek bud etowych.
4. Za zobowi zania Domu odpowiada Powiat.
5. Dom posiada wyodr bniony rachunek bankowy.
§ 10.1. Dom gospodaruje samodzielnie u yczonym mieniem Powiatu,
które mo e by wykorzystywane wył cznie do realizacji zada zwi zanych z przedmiotem
działalno ci Domu okre lonym w niniejszym statucie.
2. Dyrektor w sprawach dotycz cych mienia Domu działa
jednoosobowo, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarz d.
3. Sposób gospodarowania mieniem wynika z obowi zuj cych
przepisów prawa, z umów, z decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów b d cych
podstaw przekazania mienia.
Rozdział V
Postanowienia ko cowe
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj
zastosowanie obowi zuj ce przepisy prawa.
nadania.

§ 12. Zmiana statutu Domu dokonuje si w trybie wła ciwym dla jego

