
UCHWAŁA NR 173/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 101 ust. 1 pkt 4, art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 33) Rada Miejska 
w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statuty niżej wymienionym placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego 
w Radomiu:

1) Placówce Rodzinnej Nr 1 w Radomiu przy ul. Bacha 11 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Placówce Rodzinnej Nr 2 w Radomiu przy ul. Wośnickiej 28 A stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały,

3) Placówce Rodzinnej Nr 3 w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 7/3 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały,

4) Placówce Rodzinnej Nr 4 w Radomiu przy ul. Rwańskiej 10 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Placówce Rodzinnej Nr 6 w Radomiu przy ul. Kruczkowskiego 3/1 stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały,

6) Placówce Rodzinnej Nr 7 w Radomiu przy ul. Wieniawskiego 5 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały,

7) Placówce Rodzinnej Nr 8 w Radomiu przy ul. Joteyki 4 stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Placówce Rodzinnej Nr 9 w Radomiu przy ul. Południowej 11 stanowiący załącznik  nr 8 do niniejszej 
uchwały,

9) Placówce Rodzinnej Nr 10 w Radomiu przy ul. Reja 5 stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10) Placówce Rodzinnej Nr 11 w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej 
uchwały,

11) Placówce Rodzinnej Nr 12 w Radomiu przy ul. Góralskiej 8 stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Tracą moc:

1) Załącznik do Uchwały Nr 335/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany 
nazwy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Radomiu przy ul. Bacha 11 i nadania statutu,

2) Załącznik do Uchwały Nr 336/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany 
nazwy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Radomiu przy ul. Wośnickiej 28A i nadania statutu,

3) Załącznik do Uchwały Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany 
nazwy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Radomiu przy ul. Ostrowieckiej 7 i nadania statutu,

4) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 839/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie 
nadania statutów placówkom pomocy społecznej w Radomiu – Statut Placówki Rodzinnej Nr 4 w Radomiu 
przy ul. Rwańskiej 10,
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5) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 879/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 
utworzenia „Placówki Rodzinnej Nr 6” z siedzibą w Radomiu przy ul. Kruczkowskiego 3 m. 1 oraz nadania jej 
statutu - Statut Placówki Rodzinnej 6 w Radomiu,

6) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2007 r. w sprawie 
utworzenia „Placówki Rodzinnej Nr 7” z siedzibą w Radomiu przy ul. Wieniawskiego 5 oraz nadania jej 
statutu - Statut Placówki Rodzinnej 7 w Radomiu,

7) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2007 r. w sprawie 
utworzenia „Placówki Rodzinnej Nr 8” z siedzibą w Radomiu przy ul. Joteyki 4 m. 1 oraz nadania jej statutu - 
Statut Placówki Rodzinnej 8 w Radomiu,

8) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 204/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2007 r. w sprawie 
utworzenia „Placówki Rodzinnej Nr 9” z siedzibą w Radomiu przy ul. Południowej 11 oraz nadania jej statutu - 
Statut Placówki Rodzinnej 9 w Radomiu,

9) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 205/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2007 r. w sprawie 
utworzenia „Placówki Rodzinnej Nr 10” z siedzibą w Radomiu przy ul. Reja 5 oraz nadania jej statutu - Statut 
Placówki Rodzinnej 10 w Radomiu,

10) Załącznik do Uchwały Nr 408/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2008 r. w sprawie 
utworzenia „Placówki Rodzinnej Nr 11” z siedzibą w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H oraz nadania jej 
statutu - Statut Placówki Rodzinnej 11 w Radomiu,

11) Załącznik do Uchwały Nr 435/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie 
utworzenia Placówki Rodzinnej Nr 12 z siedzibą w Radomiu przy ul. Góralskiej 8 oraz nadania jej statutu - 
Statut Placówki Rodzinnej 12 w Radomiu.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 1  w Radomiu

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 1 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2.  1. Siedzibą Placówki jest Radom.
        2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
       3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu
nie posiadającą osobowości prawnej.
      4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i  w granicach obowiązujących przepisów
prawa. 
        5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4.  1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
       2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
     3. Placówka umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, o ile sąd nie
postanowił inaczej.

§  5.  Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
   2.  Prezydent  Miasta  Radomia  nawiązuje  i  rozwiązuje  stosunek  pracy  z  Dyrektorem  oraz
wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
    3. Dyrektor Placówki działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Radomia.
      4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
      5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8.  1. Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
      2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków
zwany planem finansowym.
        3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
   2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10.  1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
     2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
           3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11.  Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 2  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 2 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (j.t.  Dz.U. z 2013 r.,  poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1.Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 3  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 3 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z
późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.  Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 4  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 4 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.  Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10.  1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 6  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 6 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.  Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 7  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 7 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.  Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 8  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 8 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (j.t.  Dz.U. z 2013 r.,  poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1.  Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1.Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 9  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z
późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 10  w Radomiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.  Placówka Rodzinna Nr 10 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 11  w Radomiu

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 11 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
6)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
7) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10.  1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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STATUT

Placówki Rodzinnej Nr 12  w Radomiu

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Rodzinna Nr 12 w Radomiu zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną
Gminy  Miasta  Radomia  wykonującą  zadania  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  i  działa
w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U.
z 2015 r., poz. 332),
2)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 163);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.,
zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.
zm.);
5)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.)
5)  rozporządzenia  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
6) przepisów niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Placówki jest Radom.
2. Obszarem działania Placówki jest Miasto Radom.
3. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu nie
posiadającą osobowości prawnej.
4. Placówka prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Cel i zadania placówki

§ 3. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci, których rodzice nie mogą jej
zapewnić.

§ 4. 1. Placówka zapewnia dzieciom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych,
emocjonalnych,  społecznych,  religijnych,  dostęp  do  kształcenia,  a  także  korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.
2. Placówka podejmuje działania służące umożliwieniu powrotu dziecka do rodziny.
3.  Placówka  umożliwia  kontakt  dziecka  z  rodzicami  i  innymi  osobami  bliskimi,  o  ile  sąd  nie
postanowił inaczej.

§  5. Placówka  współpracuje  w  zakresie  wykonywanych  zadań  w  szczególności  z  Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami,
rodzinami  oraz  asystentami  rodziny.   Ponadto  realizując  swoje  zadania  współdziała  m.in.
z ośrodkami adopcyjnymi, Policją i Strażą Miejską.
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Rozdział III
Organizacja Placówki

§ 6. 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor, reprezentując ją na zewnątrz.
2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz  wykonuje
wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
3.  Dyrektor  Placówki  działa  na  podstawie  i  w  granicach  pełnomocnictwa  udzielonego  przez
Prezydenta Miasta Radomia.
4. Dyrektor  Placówki jest odpowiedzialny za jej działalność.
5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Placówki.

§ 7. Szczegółowy zakres działania Placówki określa regulamin organizacyjny.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Placówka jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów  ustawy o finansach
publicznych  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tych
jednostek. 
2.  Placówka  prowadzi  gospodarkę  finansową w oparciu  o  roczny plan  dochodów i  wydatków
zwany planem finansowym.
3. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 9. 1. Mienie przekazane Placówce przez Gminę Miasta Radomia jest mieniem komunalnym, do
którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.
2.  Placówka  gospodaruje  mieniem  mu  powierzonym,  zapewnia  jego  ochronę  i  należyte
wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§  10. 1.  Odpowiedzialność  za  przestrzeganie  postanowień  niniejszego  Statutu  ponosi  Dyrektor
Placówki.
2.  Prezydent  Miasta  Radomia  wykonuje  zadanie  w  zakresie  prowadzenia  Placówki  za
pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomiu  -  organizatora  rodzinnej
pieczy zastępczej.
3. Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolę nad działalnością Placówki.

§ 11. Wszelkie  zmiany niniejszego Statutu następują w drodze uchwały Rady Miasta  Radomia
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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