UCHWAŁA NR 430/XXV/2020
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego 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
(t.j.
Dz.
Uz
2020 r.
poz. 713 i poz. 1378),
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 (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374,
poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.821) uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr
119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi OpiekuńczoWychowawczemu w Płocku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2, w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „Placówce Socjalizacyjnej nr 3 z siedzibą w Płocku przy ul.
Kalinowej 80”;
2. w § 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Placówki opiekuńczo-wychowawcze wymienione w ust. 3, zwane
dalej „placówkami” działają na podstawie statutów, które stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr
4 do niniejszego Statutu Ośrodka”;
3. do Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku dodaje się załącznik nr 4 będący Statutem
Placówki Socjalizacyjnej nr 3, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu
Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku, pozostają bez zmian.
§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr 430/XXV/2020 Rady Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku

Załącznik nr 4
do Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku

Statut
Placówki Socjalizacyjnej nr 3
§ 1.
Placówka Socjalizacyjna nr 3 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 (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 821);
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 3 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 3 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 3 prowadzi działalność przez cały rok.
§ 5.
1. Placówką Socjalizacyjną nr 3 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 3 oraz szczegółowy zakres zadań określa
Regulamin Organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej nr 3 zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka
w drodze zarządzenia.
2. Kontrolę nad działalnością Placówki Socjalizacyjnej nr 3 sprawuje Prezydent Miasta Płocka samodzielnie
lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
3. Nadzór nad działalnością Placówki Socjalizacyjnej nr 3 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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