
UCHWAŁA NR XXIX/430/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 w związku z art. 92  ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w związku z art. 93 ust. 2, 
art. 95 ust. 3 i art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Przekształca się organizacyjnie Dom Dziecka z siedzibą w Kaliszu w trzy odrębne placówki 
opiekuńczo-wychowawcze pod nazwą: 

1) Dom Dziecka nr 1 z siedzibą w Kaliszu, ul. Skarszewska 3/1, 

2) Dom Dziecka nr 2 z siedzibą w Kaliszu, ul. Skarszewska 3/2, 

3) Dom Dziecka nr 3 z siedzibą w Kaliszu, ul. Prosta 4/1. 

2. Placówki, o których mowa w ust. 1 rozpoczną działalność z dniem 01.01.2021 r., po uzyskaniu zezwolenia 
Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 2. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, o których mowa w § 1, są jednostkami organizacyjnymi Miasta 
Kalisza i funkcjonują w formie jednostek budżetowych. 

§ 3. Placówkom, o których mowa w § 1, nadaje się statuty: 

1) Domowi Dziecka nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) Domowi Dziecka nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) Domowi Dziecka nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1.  Dom Dziecka nr 1, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 zapewnia obsługę administracyjną, finansową, 
w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną Domowi Dziecka nr 2, o którym mowa 
w § 1  ust.1 pkt 2 oraz Domowi Dziecka nr 3, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3. 

2. Zakres obowiązków jednostki obsługującej, o której mowa w ust. 1 określa statut, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Mienie przekształcanego Domu Dziecka w Kaliszu przeznacza się na wyposażenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w § 1 

§ 6. Należności i zobowiązania Domu Dziecka w Kaliszu przejmuje Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu. 

§ 7. Pracownicy dotychczasowego Domu Dziecka w Kaliszu, stają się pracownikami odpowiednich jednostek 
organizacyjnych wymienionych w § 1, na zasadach określonych w art. 23 1 Kodeksu Pracy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarzyński 
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STATUT

Domu Dziecka nr 1

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Dom Dziecka nr 1 z siedzibą w Kaliszu, zwany dalej „Domem Dziecka nr 1”
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2019 r., poz. 869 z późń. zm.),
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22

grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1282),

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.
1320),

7) innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej i jednostek budżetowych,

8) niniejszego statutu.

§ 2

1. Dom Dziecka nr 1 jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą
w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Domu Dziecka nr 1 mieści się w Kaliszu pod adresem: 62-800
Kalisz, ul. Skarszewska 3/1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/430/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2020 r.
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3. Organem prowadzącym Dom Dziecka nr 1 jest Miasto Kalisz.
4. Dom Dziecka nr 1 jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu

socjalizacyjnego.
5. Dom Dziecka nr 1 posiada 14 miejsc.
6. Obszarem działania Domu Dziecka nr 1 jest teren obejmujący Miasto Kalisz.

W przypadku posiadania wolnych miejsc Dom Dziecka nr 1 może przyjąć
dziecko z terenu innego powiatu.

§ 3

Dom Dziecka nr 1 jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 4

Dom Dziecka nr 1 zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki, na poziomie obowiązujących
standardów.

§ 5

Do zadań Domu Dziecka nr 1 należy w szczególności:
1) zaspakajanie niezbędnych potrzeb dzieci, w szczególności bytowych,

rozwojowych, emocjonalnych, społecznych, religijnych,
2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu

pomocy dziecku,
3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,

chyba że sąd postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej,

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy
zastępczej,

5) zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego
wieku i możliwości rozwojowych,

6) zapewnianie korzystania przez dzieci z przysługujących świadczeń
zdrowotnych,

7) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi.
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§ 6

Dom Dziecka nr 1 realizuje zadania, o których mowa w § 5, uwzględniając
potrzeby i możliwości psychofizyczne wychowanków kierując się:
1) dobrem dziecka,
2) poszanowaniem praw dziecka,
3) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych,
4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka,
5) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa,
7) potrzebą działań w celu utrzymania więzi z rodziną,
8) potrzebą działań umożliwiających powrót dziecka do rodziny.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

1. Działalnością Domu Dziecka nr 1 kieruje Dyrektor zatrudniany
i zwalniany przez Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent
Miasta Kalisza.

3. Dyrektor kieruje Domem Dziecka nr 1 jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza i ponosi
odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki oraz reprezentuje
jednostkę na zewnątrz.

4. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 jest odpowiedzialny za właściwą organizację
pracy wychowawczej w Domu Dziecka nr 1.

5. Pracowników Domu Dziecka nr 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Domu Dziecka
nr 1 w Kaliszu.

6. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Domu
Dziecka nr 1.

7. Dyrektora Domu Dziecka nr 1 w czasie jego nieobecności zastępuje inny
upoważniony przez Dyrektora pracownik. Upoważnienie to powinno mieć
formę pisemną i znajdować się w aktach osobowych, osoby wyznaczonej przez
Dyrektora.
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§ 8

1. Szczegółowe zadania i organizację Domu Dziecka nr 1, a także specyfikę
i zakres sprawowania opieki określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Dyrektora Domu Dziecka nr 1, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Dom Dziecka nr 1 na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym,
zapewnia obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową
i sprawozdawczą, organizacyjną oraz zapewnia pomoc specjalistów (psycholog,
pedagog, pracownik socjalny) Domowi Dziecka nr 2 w Kaliszu oraz Domowi
Dziecka nr 3 w Kaliszu, zwanymi dalej jednostkami obsługiwanymi i pełni
wobec nich funkcję jednostki obsługującej.

3. Do obowiązków Domu Dziecka nr 1 jako jednostki obsługującej należy
wspólna kompleksowa obsługa w zakresie:

1) Finansowym,
2) Rachunkowości i sprawozdawczości,
3) Administracyjnym,
4) Organizacyjnym,
5) Zapewnienia pomocy specjalistów.

4. Jednostka obsługująca w ramach wspólnej obsługi zapewnia realizację zadań
głównego księgowego.

5. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 kieruje placówkami obsługiwanymi,
o których mowa w ust. 2, przy pomocy wyznaczonych wychowawców
koordynatorów.

6. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
wobec placówek obsługiwanych, o których mowa w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9
1. Mienie Domu Dziecka nr 1 stanowi nieruchomość przy ul. Skarszewskiej

3/1 – własność Miasta Kalisza.
2. Dom Dziecka nr 1 dysponuje nieruchomością, o której mowa w ust. 1, na

podstawie umowy użyczenia.
3. Majątek Domu Dziecka nr 1 może być wykorzystany jedynie do zadań
i celów związanych z działalnością statutową.
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§ 10

Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka nr 1 jest plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki opracowany przez Dyrektora i głównego księgowego
Domu Dziecka nr 1.

§ 11

Dom Dziecka nr 1 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
jednostek budżetowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA

§ 12

1. Nadzór i kontrolę nad Domem Dziecka nr 1 sprawuje Prezydent Miasta
Kalisza.

2. Kontrolę nad realizacją zadań przez Dom Dziecka nr 1 oraz zgodnością
zatrudnienia pracowników Domu Dziecka nr 1 z wymaganymi kwalifikacjami
sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

3. Kontrola zarządcza obejmuje działania Domu Dziecka nr 1 mające wpływ na
osiąganie celów i realizacje zadań określonych w § 5 statutu, w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o szczegółowe uregulowania w
tym zakresie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.
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§ 14

Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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STATUT

Domu Dziecka nr 2

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dom Dziecka nr 2 z siedzibą w Kaliszu, zwany dalej „Domem Dziecka nr 2”
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz. U. 2020r, poz. 821)
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 920),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r., Nr 292 poz. 1720),
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320),
7) innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej i jednostek budżetowych,
8) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Dom Dziecka nr 2 jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą
w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Domu Dziecka nr 2 mieści się w Kaliszu pod adresem: 62-800
Kalisz, ul. Skarszewska 3/2.

3. Organem prowadzącym Dom Dziecka nr 2 jest Miasto Kalisz .

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/430/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2020 r.
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4. Dom Dziecka nr 2 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu
socjalizacyjnego.

5. Dom Dziecka nr 2 posiada 14 miejsc.
6. Obszarem działania Domu Dziecka nr 2 jest teren obejmujący Miasto Kalisz.

W przypadku posiadania wolnych miejsc Dom Dziecka nr 2 może przyjąć
dziecko z terenu innego powiatu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 3.

Dom Dziecka nr 2 zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, na poziomie
obowiązujących standardów, dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki.

§ 4.

Do zadań Domu Dziecka nr 2 należy w szczególności:
1) zaspakajanie niezbędnych potrzeb dzieci, w szczególności bytowych,

rozwojowych, emocjonalnych, społecznych, religijnych,
2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu

pomocy dziecku,
3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,

chyba że sąd postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej,

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy
zastępczej,

5) zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego
wieku i możliwości rozwojowych,

6) zapewnianie korzystania przez dzieci z przysługujących świadczeń
zdrowotnych,

7) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi.
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§ 5.

Dom Dziecka nr 2 realizuje zadania, o których mowa w § 4, uwzględniając
potrzeby i możliwości psychofizyczne wychowanków kierując się:
1) dobrem dziecka,
2) poszanowaniem praw dziecka,
3) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych,
4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka,
5) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa,
7) potrzebą działań w celu utrzymania więzi z rodziną,
8) potrzebą działań umożliwiających powrót dziecka do rodziny.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6.

1. Dom Dziecka nr 1 pełni funkcję jednostki obsługującej wobec Domu Dziecka
nr 2.

2. Domowi Dziecka nr 2, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym,
zapewnia się kompleksową obsługę administracyjną, finansową, w tym
rachunkowość i sprawozdawczość, organizacyjną oraz specjalistyczną
świadczoną przez Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu.

3. Domem Dziecka nr 2 kieruje Dyrektor jednostki obsługującej, o której mowa w
ust. 1, przy pomocy wyznaczonego wychowawcy koordynatora.

4. Dyrektor jednostki obsługującej reprezentuje Dom Dziecka nr 2 na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

5. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 jako placówki obsługującej, wykonuje prawa i
obowiązki pracodawcy wobec pracowników Domu Dziecka nr 2.

6. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Domu Dziecka nr 2.

7. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 na czas nieobecności wychowawcy koordynatora,
o którym mowa w ust. 3, upoważnia w formie pisemnej innego pracownika do
zastępowania go.

§ 7.
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Szczegółowe zadania i organizację Domu Dziecka nr 2, a także specyfikę
i zakres sprawowania opieki określa regulamin organizacyjny Domu Dziecka
nr 2 ustalony przez Dyrektora Domu Dziecka nr 1 (jednostki obsługującej) i
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.

ROZDZIAŁ IV

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8.
1. Mienie Domu Dziecka nr 2 stanowi nieruchomość przy ul. Skarszewskiej

3/2 – własność Miasta Kalisza.
2. Dom Dziecka nr 2 dysponuje nieruchomością, o której mowa w ust. 1, na

podstawie umowy użyczenia.
3. Majątek Domu Dziecka nr 2 może być wykorzystany jedynie do zadań i celów
związanych z działalnością statutową.

§ 9.

1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka nr 2 jest plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki opracowany przez Dyrektora i głównego
księgowego Domu Dziecka nr 1.

2. Dom Dziecka nr 2 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
dla jednostek budżetowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

3. Za gospodarkę finansową, w tym rachunkowość i sprawozdawczość Domu
Dziecka nr 2, odpowiedzialność ponosi Dyrektor jednostki obsługującej, Domu
Dziecka nr 1.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA

§ 10

1. Nadzór i kontrolę nad Domem Dziecka nr 2 sprawuje Prezydent Miasta
Kalisza.

2. Kontrolę nad realizacją zadań przez Dom Dziecka nr 2 oraz zgodnością
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zatrudnienia pracowników Domu Dziecka nr 2 z wymaganymi kwalifikacjami
sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa.

§ 12.

Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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STATUT

Domu Dziecka nr 3

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dom Dziecka nr 3 z siedzibą w Kaliszu, zwany dalej „Domem Dziecka nr 3”
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2019 r., poz. 869 z późń. zm.),
4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22

grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1282),

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.
1320),

7) innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej i jednostek budżetowych,

8) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Dom Dziecka nr 3 jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą
w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Domu Dziecka nr 3 mieści się w Kaliszu pod adresem: 62-800
Kalisz, ul. Prosta 4/1.

3. Organem prowadzącym Dom Dziecka nr 3 jest Miasto Kalisz .

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/430/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2020 r.
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4. Dom Dziecka nr 3 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu
socjalizacyjnego.

5. Dom Dziecka nr 3 posiada 10 miejsc.
6. Obszarem działania Domu Dziecka nr 3 jest teren obejmujący Miasto Kalisz.

W przypadku posiadania wolnych miejsc Dom Dziecka nr 3 może przyjąć
dziecko z terenu innego powiatu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 3.

1. Dom Dziecka nr 3 zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, na poziomie
obowiązujących standardów, dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki.

§ 4.

Do zadań Domu Dziecka nr 3 należy w szczególności:
1) zaspakajanie niezbędnych potrzeb dzieci, w szczególności bytowych,

rozwojowych, emocjonalnych, społecznych, religijnych,
2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu

pomocy dziecku,
3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,

chyba że sąd postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej,

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy
zastępczej,

5) zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego
wieku i możliwości rozwojowych,

6) zapewnianie korzystania przez dzieci z przysługujących świadczeń
zdrowotnych,

7) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi.

§ 5.
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Dom Dziecka nr 3 realizuje zadania, o których mowa w § 4, uwzględniając
potrzeby i możliwości psychofizyczne wychowanków kierując się:
1) dobrem dziecka,
2) poszanowaniem praw dziecka,
3) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych,
4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka,
5) potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa,
7) potrzebą działań w celu utrzymania więzi z rodziną,
8) potrzebą działań umożliwiających powrót dziecka do rodziny.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6.

1. Dom Dziecka nr 1 pełni funkcję jednostki obsługującej wobec Domu Dziecka
nr 3.

2. Domowi Dziecka nr 3, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym,
zapewnia się kompleksową obsługę administracyjną, finansową, w tym
rachunkowość i sprawozdawczość, organizacyjną oraz specjalistyczną
świadczoną przez Dom Dziecka nr 1 w Kaliszu.

3. Domem Dziecka nr 3 kieruje Dyrektor jednostki obsługującej, o której mowa w
ust. 1, przy pomocy wyznaczonego wychowawcy koordynatora.

4. Dyrektor jednostki obsługującej reprezentuje Dom Dziecka nr 3 na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

5. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 jako placówki obsługującej, wykonuje prawa i
obowiązki pracodawcy wobec pracowników Domu Dziecka nr 3.

6. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 wykonuje czynności z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Domu Dziecka nr 3.

7. Dyrektor Domu Dziecka nr 1 na czas nieobecności wychowawcy koordynatora,
o którym mowa w ust. 3, upoważnia w formie pisemnej innego pracownika do
zastępowania go.
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§ 7.

Szczegółowe zadania i organizację Domu Dziecka nr 3, a także specyfikę
i zakres sprawowania opieki określa regulamin organizacyjny Domu Dziecka nr 3
ustalony przez Dyrektora Domu Dziecka nr 1 (jednostki obsługującej) i
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.

ROZDZIAŁ IV

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8.
1. Mienie Domu Dziecka nr 3 stanowi nieruchomość przy ul. Prostej 4/1, którego

najemcą jest Miasto Kalisz.
2. Dom Dziecka nr 3 dysponuje nieruchomością, o której mowa w ust. 1, na

podstawie umowy użyczenia.
3. Majątek Domu Dziecka nr 3 może być wykorzystany jedynie do zadań i celów
związanych z działalnością statutową.

§ 9.

1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka nr 3 jest plan finansowy
obejmujący dochody i wydatki opracowany przez Dyrektora i głównego
księgowego Domu Dziecka nr 1.

2. Dom Dziecka nr 3 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
dla jednostek budżetowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

3. Za gospodarkę finansową, w tym rachunkowość i sprawozdawczość Domu
Dziecka nr 3, odpowiedzialność ponosi Dyrektor jednostki obsługującej, Domu
Dziecka nr 1.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA

§ 10

1. Nadzór i kontrolę nad Domem Dziecka nr 3 sprawuje Prezydent Miasta
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Kalisza.
2. Kontrolę nad realizacją zadań przez Dom Dziecka nr 3 oraz zgodnością

zatrudnienia pracowników Domu Dziecka nr 3 z wymaganymi kwalifikacjami
sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa.

§ 12.

Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci, oraz osób które
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem
ustępu 3a.

Obecnie Dom Dziecka w Kaliszu przeznaczony jest dla 30 wychowanków w budynku głównym przy ul.
Skarszewskiej 3  i 10 wychowanków w filii mieszczącej się przy ul. Prostej 4/1 w Kaliszu.

W związku z powyższym koniecznym staje się przekształcenie Domu Dziecka w Kaliszu w trzy placówki
opiekuńczo-wychowawcze.

W myśl przepisów art. 6a i 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym dających
możliwość zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów
publicznych, w celu optymalizacji wydatków ponoszonych na funkcjonowanie utworzonych placówek, Dom
Dziecka nr 1 zapewni Domowi Dziecka nr 2 i Domowi Dziecka nr 3 obsługę administracyjną, finansową,
w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną. W ramach zorganizowanej wspólnej
obsługi, stosownie do zapisów art. 97 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
dyrektor placówki obsługującej będzie kierował placówką obsługiwaną przy pomocy wyznaczonego
wychowawcy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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