Projekt
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia
Dziennego w Wałbrzychu"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 2 ust. 3, art. 18 ust. 1 i 2, art. 24 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), art. 12
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2013 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego
w Wałbrzychu".
§ 2. Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza
26.
§ 3. Placówce, o której mowa w § 1 nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Do wykonywania statutowych zadań Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu, zostanie wyposażona
w niezbędne składniki mienia, w tym sprzęt oraz wyposażenie.
§ 5. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 r. w sprawie utworzenia
świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu;
2) uchwała Nr XXXII/290/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu
świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu;
3) uchwała Nr XXXII/291/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu
świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich
w Wałbrzychu;
4) uchwała Nr XXXII/292/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu
świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu;
5) uchwała Nr XXXII/293/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu
świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu;
6) uchwała Nr XXXII/294/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu
świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 im. Stanisława Staszica
w Wałbrzychu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Anna Romańska
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia....................2012 r.
STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W WAŁBRZYCHU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu zwana dalej "Placówką" jest jednostką organizacyjną
Gminy Wałbrzych.
2. Siedziba Placówki mieści się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26, 58-300
Wałbrzych.
3. Placówka posiada filię w budynku Centrum Integracji Rodziny, ul. Grota Roweckiego 3, 58-309 Wałbrzych
§ 2. Placówka działa na podstawie:
1) ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887
z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),
4) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm),
5) niniejszego Statutu.
§ 3. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 4. 1. Głównych zadaniem Placówki jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
2. Celem funkcjonowania Placówki prowadzonej w formie opiekuńczej jest zapewnienie dziecku:
1) opieki i wychowania,
2) pomocy w nauce,
3) organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych,
4) warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań,
3. Przy realizacji celów i zadań Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także
z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Rozdział 3.
Zasady działania i organizacja
§ 5. 1. Placówką kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik
Placówki.
2. Kierownika Placówki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Szczegółowe zadania i organizacje Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa
Regulamin Organizacyjny Placówki ustalony przez Kierownika.
§ 6. 1. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny.
2. Pobyt dziecka w Placówce ma charakter dobrowolny chyba, że do Placówki dziecko zostanie skierowane
przez sąd.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 7. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy.
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3. Placówka prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 8. Placówka używa pieczęci o treści: „Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu ” z adresem oraz
w razie potrzeby z numerami NIP i REGON.
§ 9. Łączenia, przekształcania i likwidacji Placówki dokonuje Rada Miejska Wałbrzycha w drodze uchwały.
§ 10. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Anna Romańska
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zgodnie z przepisami obowiązek wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego, a jedną z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dziecka opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza nowe w stosunku do ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1372 z późn. zm.) i Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz.1455) zasady prowadzenia i funkcjonowania placówek wsparcia
dziennego, które w efekcie mają przyczynić się do polepszenia warunków panujących w placówkach oraz
podniesienia standardów opieki nad dziećmi.
Koszty utrzymania i funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu będą pokrywane ze
środków budżetowych gminy pochodzących z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Zadania, dotychczas realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych będących placówkami opiekuńczowychowawczym,, zostaną powierzone organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert.
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