
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ….. 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia ………….. 

 

STATUT  

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla Dzieci  Nr 1 w Otwocku  

przy ul. Prądzyńskiego 1 

 

Rozdział  I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci Nr 1 w Otwocku przy                              

ul. Prądzyńskiego 1, zwana dalej placówką, jest jednostką organizacyjną działającą                                

w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

§ 2. Placówka nie posiada osobowości prawnej. 

§ 3. Placówka jest przeznaczona dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej. 

§ 4. Siedzibą placówki jest miasto Otwock. 

§ 5. Kontrolę nad placówką sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

 

Rozdział  II. Cele i zadania Placówki 

§ 6. Placówka jest typem placówki socjalizacyjnej i zapewnia całodobową opiekę i 

wychowanie dzieciom i młodzieży trwale lub okresowo pozbawionym możliwości ich 

zaspokojenia w domu rodzinnym, a w szczególności: 

1) zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby; 

2) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do 

życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i 

zajęcia specjalistyczne; 

3) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; 

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia 

rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

5) pracuje z rodziną dziecka; 

6) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, 

grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi. 

§ 7. Zadania Placówki są realizowane zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy.  

 

Rozdział  III. Organizacja Placówki 

§ 8. Placówką kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                    

przy pomocy wychowawcy - koordynatora. 

§ 9. Placówka używa nazwy: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci                 

Nr 1 w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego 1". 



§ 10. Placówka swoją działalnością obejmuje powiat otwocki, a w przypadku wolnych miejsc 

także teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 11. Szczegółowy zakres działania i typ Placówki określa regulamin organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  przyjęty 

przez Zarząd Powiatu Otwockiego. 

 

Rozdział  IV. Gospodarka finansowa i mienie Placówki 

§ 12. Gospodarka finansowa i majątkowa oraz obsługa ekonomiczno-administracyjna                            

i organizacyjna Placówki prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku. 

§ 13. Koszty obsługi finansowo-księgowej finansowane są budżetu Placówki. 

§ 14.  Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki, 

odpowiedzialność ponosi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Rozdział  V. Postanowienia końcowe. 

§ 15. Zmiany w Statucie Placówki wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy prawa 

obowiązującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ….. 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia ………….. 

 

STATUT  

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla Dzieci  Nr 2 w Otwocku  

przy ul. Ujejskiego 12 

 

Rozdział  I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci Nr 2 w Otwocku przy                              

ul. Ujejskiego 12, zwana dalej placówką, jest jednostką organizacyjną działającą                                

w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

§ 2. Placówka nie posiada osobowości prawnej. 

§ 3. Placówka jest przeznaczona dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej. 

§ 4. Siedzibą placówki jest miasto Otwock. 

§ 5. Kontrolę nad placówką sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

 

Rozdział  II. Cele i zadania Placówki 

§ 6. Placówka jest typem placówki socjalizacyjnej i zapewnia całodobową opiekę i 

wychowanie dzieciom i młodzieży trwale lub okresowo pozbawionym możliwości ich 

zaspokojenia w domu rodzinnym, a w szczególności: 

1) zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby; 

2) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do 

życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i 

zajęcia specjalistyczne; 

3) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; 

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia 

rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

5) pracuje z rodziną dziecka; 

6) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, 

grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi. 

§ 7. Zadania Placówki są realizowane zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy.  

 

Rozdział  III. Organizacja Placówki 

§ 8. Placówką kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                    

przy pomocy wychowawcy - koordynatora. 



§ 9. Placówka używa nazwy: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci                 

Nr 2 w Otwocku przy ul. Ujejskiego 12". 

§ 10. Placówka swoją działalnością obejmuje powiat otwocki, a w przypadku wolnych miejsc 

także teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 11. Szczegółowy zakres działania i typ Placówki określa regulamin organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  przyjęty 

przez Zarząd Powiatu Otwockiego. 

 

Rozdział  IV. Gospodarka finansowa i mienie Placówki 

§ 12. Gospodarka finansowa i majątkowa oraz obsługa ekonomiczno-administracyjna                            

i organizacyjna Placówki prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku. 

§ 13. Koszty obsługi finansowo-księgowej finansowane są budżetu Placówki. 

§ 14.  Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki, 

odpowiedzialność ponosi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Rozdział  V. Postanowienia końcowe. 

§ 15. Zmiany w Statucie Placówki wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy prawa 

obowiązującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ….. 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia ………….. 

 

STATUT  

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Dom dla Dzieci  Nr 3 w Otwocku  

przy ul. Cieszyńskiej 9 

 

Rozdział  I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci Nr 3 w Otwocku przy                              

ul. Cieszyńskiej 9, zwana dalej placówką, jest jednostką organizacyjną działającą                                

w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

§ 2. Placówka nie posiada osobowości prawnej. 

§ 3. Placówka jest przeznaczona dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej. 

§ 4. Siedzibą placówki jest miasto Otwock. 

§ 5. Kontrolę nad placówką sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

 

Rozdział  II. Cele i zadania Placówki 

§ 6. Placówka jest typem placówki socjalizacyjnej i zapewnia całodobową opiekę i 

wychowanie dzieciom i młodzieży trwale lub okresowo pozbawionym możliwości ich 

zaspokojenia w domu rodzinnym, a w szczególności: 

1) zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby; 

2) zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do 

życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i 

zajęcia specjalistyczne; 

3) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; 

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia 

rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

5) pracuje z rodziną dziecka; 

6) organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, 

grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi. 

§ 7. Zadania Placówki są realizowane zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy.  

 

Rozdział  III. Organizacja Placówki 



§ 8. Placówką kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                    

przy pomocy wychowawcy - koordynatora. 

§ 9. Placówka używa nazwy: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dla Dzieci                 

Nr 3 w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9". 

§ 10. Placówka swoją działalnością obejmuje powiat otwocki, a w przypadku wolnych miejsc 

także teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 11. Szczegółowy zakres działania i typ Placówki określa regulamin organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku  przyjęty 

przez Zarząd Powiatu Otwockiego. 

 

Rozdział  IV. Gospodarka finansowa i mienie Placówki 

§ 12. Gospodarka finansowa i majątkowa oraz obsługa ekonomiczno-administracyjna                            

i organizacyjna Placówki prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku. 

§ 13. Koszty obsługi finansowo-księgowej finansowane są budżetu Placówki. 

§ 14.  Za gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki, 

odpowiedzialność ponosi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Rozdział  V. Postanowienia końcowe. 

§ 15. Zmiany w Statucie Placówki wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy prawa 

obowiązującego. 

 

 


