UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej,
organizacyjnej oraz specjalistycznej
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1,
art. 97 ust. 1a i art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Domowi na Zielonym Wzgórzu
z siedzibą w Kisielanach-Żmichach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Placówka jest jednostką obsługującą i prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową,
organizacyjną oraz specjalistyczną dla Domu nad Liwcem na zasadach określonych w statucie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/75/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
nadania statutu jednostce organizacyjnej powiatu – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r.

Przewodniczący Rady
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Załącznik do uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Statut Domu na Zielonym Wzgórzu

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Dom na Zielonym Wzgórzu, zwany dalej „Placówką”, jest placówką opiekuńczo wychowawczą.
§ 2. 1. Placówka jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną przez
powiat siedlecki.
2. Siedzibą Placówki jest miejscowość Kisielany-Żmichy, pod adresem Kisielany-Żmichy 52/1,
gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckiego.
3. Dziecko przebywające w Placówce ma zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie. Placówka
zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe,
społeczne i religijne.
4. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny
naturalnej lub umieszczenia w innych formach rodzinnej pieczy zastępczej.
5. Dziecko, o którym mowa w ust. 3, może przebywać w Placówce do uzyskania pełnoletności.
6. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w Placówce może przebywać w niej za zgodą
dyrektora placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia na zasadach określonych w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozdział II.
Podstawowe zadania Placówki
§ 3. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczowychowawczych.
§ 4. Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum
pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz
z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Placówki,
w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają
akceptację Dyrektora Placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rozdział III.
Organizacja i zasady działania Placówki
§ 5. 1. Placówką kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz i ponosząc
odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu w Siedlcach.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Starosta Siedlecki.
4. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Siedlcach do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań
realizowanych przez Placówkę.
5. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Placówki.
§ 6. 1. Placówka, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, jest placówką
obsługującą Dom nad Liwcem.
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2. Do obowiązków Placówki jako jednostki obsługującej należy kompleksowa obsługa Domu nad
Liwcem, jednostki obsługiwanej, w zakresie finansowym, rachunkowości i sprawozdawczości,
administracyjnym, organizacyjnym, zapewnienia pomocy specjalistów.
3. Do zadań Placówki obsługującej, wykonywanych na rzecz obsługiwanej jednostki, należy
w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości;
2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
3) prowadzenie spraw płacowych pracowników;
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w tym obsługi kasowej;
5) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
6) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i kadrowych;
7) przygotowanie
i statystycznych;

i opracowanie

danych

do

sprawozdań

rzeczowo–finansowych

8) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi
instytucjami;
9) realizację zadań głównego księgowego;
10) realizowanie wspólnych i powierzonych – w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych –
zamówień na usługi i dostawy;
11) organizacje remontów przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu oraz
nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących i inwestycji;
12) dbałość o kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe;
13) zapewnienie niezbędnych usług specjalistów: pedagoga, psychologa i pracownika
socjalnego;
14) zapewnienie niezbędnego transportu.
4. Realizacja innych zadań powierzonych Placówce przez Powiat Siedlecki, wiążących się
ze wspólną obsługą.
5. Dyrektor kieruje placówką obsługiwaną, wskazaną w ust. 1, przy pomocy wyznaczonego
w Domu nad Liwcem wychowawcy.
6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników placówki
obsługiwanej, wskazanej w ust. 1.
§ 7. Szczegółowe zadania i organizację, a także typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny
Placówki uchwalony przez Zarząd Powiatu.
Rozdział IV.
Mienie i gospodarka finansowa Placówki
§ 8. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków Domu na Zielonym
Wzgórzu, przyjmowany na okres roku kalendarzowego.
3. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 9. Dyrektor
Placówki
do używania Placówce.

obsługującej
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Rozdział V.
System kontroli
§ 10. Dyrektor Placówki obsługującej zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej.
Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym
samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci, oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem ustępu 3a.
Nadanie nowego statutu Domowi na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-Żmichach stanowi
końcowy etap działań zmierzających do dostosowania placówki do obowiązującego standardu 14 miejsc. Ograniczenie liczby dzieci przebywających w jednej placówce sprzyja
deinstytucjonalizacji, czyli stworzeniu w ramach instytucji warunków jak najbliższych warunkom
rodzinnym.
Liczba dzieci przebywających w Domu na Zielonym Wzgórzu na dzień 31 stycznia 2019 r.
wynosiła 34. Z analizy sytuacji dzieci objętych opieką placówki wynika, iż liczba ta nie zmniejszy
się do 2021 roku w sposób umożliwiający prowadzenie jednej placówki przy zapewnieniu pieczy
wszystkim dzieciom. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie systemu
instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizowanego przez Powiat Siedlecki, do obowiązującego
standardu. Osiągnięcie standardu jest możliwe poprzez zmiany organizacyjne w Domu na
Zielonym Wzgórzu polegające docelowo na zmniejszeniu liczby miejsc w placówce
do 14 (zgodnie z projektem regulaminu organizacyjnego) oraz utworzenie nowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej (Dom nad Liwcem), przeznaczonej dla 14 wychowanków, którzy
zostaną przeniesieni z Domu na Zielonym Wzgórzu.
Dom na Zielonym Wzgórzu mieścił się będzie w lokalu o Nr 52/1 oraz będzie miał udział
w częściach wspólnych budynku i działki Nr 296/1 i 296/3 w Kisielanach-Żmichach. Natomiast
Dom nad Liwcem z chwilą utworzenia zostanie wyposażony w lokal o Nr 52/2, udział w częściach
wspólnych budynku i działki Nr 296/1 i 296/3 oraz niezbędne mienie ruchome.
Stosownie do art. 106 ust. 3 powyższej ustawy Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie
w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej
do 14 dzieci, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego
w przypadku lokali stanowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności
lokali. Powiat Siedlecki nie dysponuje obecnie innymi lokalami, poza siedzibą Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach, które mogłyby pełnić funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Przepisy art. 6a i 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511) umożliwiają zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym
powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych, w celu optymalizacji wydatków
ponoszonych na ich funkcjonowanie, dlatego Dom na Zielonym Wzgórzu zapewni Placówce Dom
nad Liwcem obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą,
organizacyjną oraz specjalistyczną. W ramach zorganizowanej wspólnej obsługi, stosownie do
art. 97 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dyrektor placówki
obsługującej będzie kierował placówką obsługującą oraz placówką obsługiwaną, z tym, że
w placówce obsługiwanej przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych projekt uchwały,
przed skierowaniem do prac w Radzie Powiatu w Siedlcach, zostanie skierowany do zaopiniowania
przez organizację związkową reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Gorzała
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