
Załącznik do Uchwały  
Nr XIX/206/2008 

Rady Powiatu w Gryfinie   
    z dnia 29.05.2008 r. 

 

STATUT  
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  

w Chojnie  
 

 

Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie, zwana dalej „Placówką”, 

działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 

z późn. zm.), 

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1592 z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.),  

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r.       

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 

1455), 

5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.                

w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki                  

i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad 

działalnością ośrodków adopcyjno – opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 214, poz. 1812 

z późn. zmianami), 

6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie 

udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 z późn. zmianami), 

      7.   Niniejszego statutu. 



§ 2 

1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Gryfińskiego, prowadzącą  działalność 

finansową na zasadach ustalonych  dla jednostki budżetowej. 

2. Placówka ma siedzibę w Chojnie,  przy ulicy Podmurze 4. 

3. Placówka używa na tablicach, wywieszkach, formularzach, pieczęciach, itp. nazwy: 

 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Chojnie 

ul. Podmurze 4 
74-500 Chojna 

 
4. Placówka pełni funkcje: 

1) socjalizacyjną w: 

A) dotychczasowym Domu Dziecka w Chojnie 

B) dotychczasowym Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju 

C) grupie usamodzielnienia w Chojnie 

2)   integracyjno-terapeutyczną w mieszkaniu chronionym w Chojnie. 

5. Majątek Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie stanowi 

dotychczasowy majątek Domu Dziecka w Chojnie i Trzcińsku-Zdroju.   

§ 3 

Placówka jest pod względem funkcjonalnym, formalno-prawnym i finansowym 

podporządkowana Powiatowi Gryfińskiemu. 

 

§ 4 

1. Placówka realizuje zadania socjalizacyjne, terapeutyczne i integracyjne. 

2. Liczba miejsc w Placówce wynosi:  

1) dla placówki socjalizacyjnej w: 

a)  Chojnie – 30 osób 

b)  Trzcińsku-Zdroju – 30 osób 

c)  Chwarstnicy – 10 osób (dotychczasowa Filia Domu Dziecka w Chojnie) 

2)    w grupie usamodzielnienia - 12 osób 

        3)    w mieszkaniu chronionym  – 8 osób. 

3. Do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat lub do czasu 

ukończenia szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletności. 



4. W uzasadnionych przypadkach w placówce socjalizacyjnej mogą przebywać osoby 

pełnoletnie, kontynuujące naukę po ukończeniu szkoły, w której rozpoczęły naukę przed 

osiągnięciem pełnoletności na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

5. W grupie usamodzielnienia  może przebywać młodzież od 15 roku życia.  

6. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.        

           

Rozdział II 

Cele i zadania 

 

 § 5 

1. Placówka ma na celu zapewnienie dzieciom, częściowo lub całkowicie pozbawionym 

opieki rodzicielskiej, całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz 

zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym: emocjonalnych, 

społecznych, religijnych, a także zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń 

zdrowotnych i kształcenia. 

2. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych.  

3. Placówka współpracuje, w zakresie opieki i wychowania dzieci, z instytucjami                                 

    i organizacjami, a w szczególności z: 

a) centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze       

względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, 

b) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla 

rodziców dzieci, 

c) szkołami do których uczęszczają dzieci i szkołami do których uczęszczały dzieci 

przed umieszczeniem ich w placówce, 

d) sądami rodzinnymi, 

e)  kuratorami sądowymi, 

f) organizacjami  zajmującymi  się  statutowo  pomocą dziecku i rodzinie,    

działającymi w środowisku lokalnym rodziców dzieci, 

g) parafiami  Kościoła  katolickiego i jednostkami  organizacyjnymi  innych 

kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce 



zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę 

placówki opiekuńczo– wychowawczej. 

 

§ 6 

Zadania placówki socjalizacyjnej polegają w szczególności na: 

a) zapewnieniu dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajaniu jego 

niezbędnych potrzeb, 

b) zapewnieniu  zajęć  wychowawczych,  korekcyjnych, kompensacyjnych, 

logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania               

w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom 

niepełnosprawnym – odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych, 

c) zapewnieniu dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych                  

i szkolnych, 

d) podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezieniu 

rodziny przysposabiającej lub umieszczeniu w rodzinnych formach opieki 

zastępczej, 

e) pracy z rodziną dziecka, 

f) organizowaniu dla  wychowanków  odpowiednich form opieki w środowisku oraz 

kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi. 

 

§ 7 

Zadania grupy usamodzielnienia polegają na zapewnieniu młodzieży powyżej 15 roku życia 

opieki całodobowej, a w szczególności na: 

a) dostępie do kształcenia dostosowanego do wieku dziecka i jego możliwości 

rozwojowych, 

b) prowadzeniu zajęć socjalizacyjnych, terapeutycznych oraz przygotowaniu 

wychowanków do samodzielnego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, 

c)  podejmowaniu działań mających na celu powrót dziecka do rodziny, poprzez 

współpracę z rodzinami naturalnymi i instytucjami działającymi dla dobra 

dziecka i rodziny. 

 

                                                                             § 8 

Pobyt w mieszkaniu chronionym ma na celu: 

a) ukończenie nauki w wybranym zawodzie lub znalezienie pracy, 



b) przygotowanie osoby usamodzielnionej do samodzielnego radzenia sobie w życiu tj. 

gospodarowania środkami pieniężnymi, załatwiania spraw w urzędach, 

c) integrację ze środowiskiem osób dorosłych opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze i rodziny zastępcze, 

d) przygotowanie osób usamodzielnianych, które nie osiągnęły odpowiedniego poziomu 

kompetencji psychospołecznych lub których sytuacja życiowa nie jest jeszcze 

ustabilizowana do samodzielnego życia, 

e) minimalizowanie prawdopodobnych, negatywnych skutków powrotu do środowiska 

patogennego. 

Rozdział III  

Gospodarka finansowa 

 

§ 9 

1. Placówka jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych, która pokrywa 

swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 

budżetu Powiatu. 

2. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych                    

w ustawie o finansach publicznych. 

3.  Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów                       

i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej.  

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 

§ 10 

1. Placówką kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Zarząd Powiatu Gryfińskiego zatrudnia Dyrektora Placówki, po zasięgnięciu opinii 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Placówki. 

4. Starosta Gryfiński jest zwierzchnikiem służbowym dla Dyrektora Placówki. 

 

 

 



§ 11 

1. W Placówce działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka 

wnioskujący o zasadności pobytu dziecka lub osoby pełnoletniej w jednej z placówek 

socjalizacyjnych, grupie usamodzielnienia lub mieszkaniu chronionym. 

2. Dzieci przebywające w placówkach socjalizacyjnych i grupie usamodzielnienia mogą 

tworzyć Samorząd. 

3. Szczegółową organizację Placówki, w tym placówek socjalizacyjnych, grupy 

usamodzielnienia i mieszkania chronionego, a także zakres sprawowanej opieki 

określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora w porozumieniu                   

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Gryfinie, który wchodzi w życie po 

zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu. 

 

Rozdział V  

Nadzór nad Placówką 

 

§ 12 

1. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Powiatu Gryfińskiego, przy 

pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

2. Nadzór nad jakością działalności oraz jakością usług świadczonych przez Placówkę,          

w oparciu o obowiązujące standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością 

zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda 

Zachodniopomorski. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia Końcowe 

 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

 

§ 14 

Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu. 

 

 



§ 15 

Statut obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w 

Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie.    


