
UCHWAŁA NR LII/406/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. 

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 2 ust. 3, art. 18 ust. 2, 
art. 24 ust. 1 pkt 3 i ust. 4, art. 25 ust. 1, art. 176 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art 
12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowywaniu 
dziecka tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie podwórkowej zwaną dalej „Placówką”. 

§ 2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

§ 3. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. 
§ 4. Szczegółowe zadania oraz organizacje Placówki określi regulamin organizacyjny Placówki. 
§ 5. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych Placówki będą: 

1) dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, 

2) środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) zewnętrzne źródła finansowania. 
§ 6. Podstawę funkcjonowania placówki stanowi Statut, stanowiący załącznik do uchwały. 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marcin Makowiecki 
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STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ 

 

Rozdział 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

 Niniejszy statut określa zasady działania Placówki Wsparcia Dziennego – prowadzonej przez 

Gminę Płoty – zwanej dalej „Placówką” oraz jej struktury organizacyjne. 

 

§ 2. 

 

Placówka działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 447), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz. 559), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 

4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), 

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), 

7) niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 

 

1. Siedziba Placówki mieści się na terenie gminy Płoty. 

2. Placówka funkcjonuje w formie jednostki budżetowej i działa jako jednostka organizacyjna gminy 

Płoty. 

3. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płoty w wieku od 6 do 18 lat. 

 

§ 4. 

 

Placówka prowadzona jest w formie podwórkowej. 

 

Rozdział 2. 

 

CELE I ZADANIA 

Załącznik do uchwały Nr LII/406/2022

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 września 2022 r.
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§ 5. 

 

1. Głównym 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 podwórkowej jest zapewnienie dziecku: 

1) opieki i wychowania, 

2) pomocy w nauce, 

3) organizacji czasu wolnego, zabaw, zajęć animacyjnych rozwijających kreatywność, asertywność, 

zajęć sportowych, 

4) warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań, 

5) poczucia bezpieczeństwa, 

6) proponowania różnych działań, 

7) udzielania pomocy, wsparcia. 

 

§ 6. 

 

1. Przy realizacji celów i zadań  Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, 

asystentem rodziny, placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płotach, Gminną 

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płotach. 

2. Harmonogram Placówki określi regulamin. 

3. Placówka realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem praw 

dziecka oraz zachowaniem zasady poufności. 

 

 

 

Rozdział 3. 

 

ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 

§ 7. 

 

1. Placówką kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik 

Placówki, który także reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Kierownika Placówki zatrudnia i zwalnia Burmistrz. 

3. Kierownik Placówki może być jednocześnie wychowawcą. 

4. W czasie nieobecności Kierownika, jego obowiązki pełni osoba przez niego wyznaczona. 

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych 

w Placówce. 

6. Organem nadzorującym pracę Placówki jest Burmistrz. 

7. Do realizacji zadań Placówki Burmistrz zatrudnia osoby posiadające wymagane kwalifikacje. 

 

§ 8. 

 

1. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny, dobrowolny chyba że do placówki dziecko zostanie 

skierowane przez Sąd.   

2.Do Placówki przyjmuje się dzieci: 

1) na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, 

2) za zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wniosek szkoły, poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, 

3) za zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, 

4) na podstawie skierowania przez Sąd Rodzinny. 
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Rozdział 4. 

 

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 9. 

 

1. Działalność Placówki finansowana jest przez: 

1) dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, 

2) środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) zewnętrzne źródła finansowania. 

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek 

budżetowych, na podstawie rocznego planu finansowego i prowadzi zgodnie z przepisami prawa 

rachunkowość i sprawozdawczość. 

 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 

§ 10. 

 

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania. 

 

§ 11. 

 

W sprawach nieuregulowanych  w Statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 176 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego, oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Jedną z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem                           
w placówce wsparcia dziennego (art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy). 

 Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej opieki i wychowania po 
zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole oraz wspieranie rodziny. Placówka 
będzie również pełniła funkcję integracyjną, organizując dzieciom czas wolny i rozwijając ich 
zainteresowania. 

 W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie przez Radę Miejską w Płotach uchwały                 
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego. 
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