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STATUT
Domu Dziecka Nr 12 §, Warszaryie prry ul. Tarcryńskiej 27

§ 1. Donl Dziecka Nr ]2 rł,Warszawie przy ul. Tarczyńskiej 27. zrvany daiej

._.Domń". działana podstawie obowiązującego prawa. a w szczególności:

1) ustawy z dnla 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczY zastęPczej

(Dz, U. z2017 r. paz. 697, z póżn. zm-);

ż) iozporządzenia Ministra Pracy i Polit_vki Społecznej z, dnia ŻŻ grudnia 20l l r. w
' 

sprawi. ins§.tucjonalnęj pieczr: zastępczej (Dz. U. Nr 29ż. poz. 17ż0,);

3) innych przepisór, ,."Ź.gólrr1,.h doryczących jednostek organizacljnych rł,spierania

rodziny i s.vstemu piecz1, zastępczej;

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Donr jest jednostką budzetową m.st. Warszalł}, w},konującą zadania w zakresie

wspierania rodzinv i systemu pieczy zastępczej,

ż. Siedzibą i obszarem działaniaDomu jest m.St. Warszawa.

3, Dom jako placówka opiekuńczo_rłlchowawcza typu socjalizacyjnego jest

przęztaczorry dla 
"dzieci 

pozbawionych_częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskie_i,

4. w swojej działalnościjednostka może poslugiwac się nazwą skróconą Dom Dziecka

Nr 12.

§ 3. l. Dom zapewlria dzieciom całodobot,ą opiekę i wychorvanię otaz zaspokaja ich

niezbęjne potrzeb_v byto-.. rozwojorve, w t_vm emocjonalne..społeczrre, religi_ine.

2. Dom ,ap"*rri" dzieciom korzystanie z pizysługuiącl,ch na podstawie odrębnych

ptzepisór,v świadczeń zdrowotnych i kształcenia,

§4.WrealizaciizadańDomwspółdziałaz'organamiadnlinistracjisamorządou'ejoraz
organi zacj a mi pozarządowl,mi,

§ 5. 1. Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Domu zapewnia

Zespołdo obsługi pń"ow.t< opiekuńczo-Ńy.no*,u* ciych Nr 1 , zwanY dalej "ZeSPołem",

2.Domemk;erujeDy.ekto.ZespołuprZ\Ipomoc-Y\łl-ZnacZonegorłTchowa\Ą/cY.

§6.MiastoStołeczneWarszawaprzypo]n'o:,vZe'społuzapervniaśrodkifinanso..vena
realizację zadańwłasn.vch, z,abezpiecza.rui""t,i icłr realizacji, niezbedną infrastrukturę ofaz

środki na jej utrąv;;;l. i ,Ę,nagro,lzenia do wysokości kwot u"ję§c6 1a, planie finansowym

Domu.

§ 7. Szczegółorvą organizację prac_v Domu określa Regu|amin organizacl,iny,

§8.KontrolęnaddziałalnościąDomusprarł.trjeWojervodaT\'Iazow.iecki.
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§ 9. zrniany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.
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