
 

 

UCHWAŁA NR XIX/276/16 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Jedynka” w Białymstoku i nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” 

w Białymstoku 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. 

poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 

1830, 1854 i 1890) w związku z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, 1045, 1199 i 1830) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku, stanowiącym załącznik 

do uchwały nr XXXIX/477/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku i nadania statutu Placówce 

Opiekuńczo - Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1515) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą dzieciom całodobową opiekę 

oraz wychowanie, która realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

interwencyjnego i socjalizacyjnego. 

2. Placówka pracuje z rodziną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Placówka jest placówką przeznaczoną dla nie więcej niż 30 dzieci powyżej 10 roku życia, 

wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 

2. W wyjątkowych przypadkach placówka może przyjmować dzieci poniżej 10 roku życia, 

szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor 

Placówki. 

2. W ramach zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, Dyrektor 

Placówki kieruje Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom pod Modrzewiem” z siedzibą  

w Białymstoku przy ul. Św. Andrzeja Boboli 5 i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Dyrektora POW „Jedynka” zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku. 
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4. Dyrektor POW „Jedynka” działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Białegostoku. 

5. Dyrektor Placówki dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników  

Placówki i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” w Białymstoku.  

6. W celu realizacji zadań statutowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka”  

w Białymstoku i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” w Białymstoku, 

Dyrektor POW „Jedynka” w Białymstoku jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów  

i instrukcji.”; 

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka” w Białymstoku zapewnia obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod 

Modrzewiem” w Białymstoku, w rozumieniu art. 6 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), dla których Miasto Białystok  

jest organem prowadzącym.  

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem 

finansowym, uwzględniający również potrzeby i koszty finansowe Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” w Białymstoku, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Potrzeby i koszty finansowe Placówek, o których mowa w ust. 3 nie dotyczą kosztów 

uwzględnionych w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” 

w Białymstoku. 

5. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

6. Dyrektor Placówki i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową Placówki. 

7. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej „Jedynka” oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” 

wylicza się biorąc pod uwagę zapisy art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).”; 

5) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Prezydent Miasta Białegostoku sprawuje kontrolę nad Placówką. 

2. Prezydent może upoważnić pracownika Urzędu Miejskiego w Białymstoku albo kierownika 

jednostki organizacyjnej Miasta do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1. 

3. Kontrolę nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Podlaski. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 3, obejmuje w szczególności: 

a) przestrzeganie standardów opieki i wychowania, 

b) działania Placówki na rzecz utrzymania przez dziecko kontaktów z rodziną, 

c) zaspokajanie potrzeb dziecka i reprezentowanie jego praw, 

d) przestrzeganie przepisów określających zasady działania Placówki, 

e) zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 
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