
URąD M§rA §TOŁEęNEGo lYAR§zAUvY
BlURo RADY M.sT. WARSZAWY

Palec Kultury i Nauki. pl. Defilad 1

0{L90l Warszawa

Załącznikw 7
do uchwały nr LY11375l20l7
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
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sTATUT
Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75

§ 1. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Barrdouina w Warszawie przy ul, Nowogrodzkiej
75. zwany dalej .,Domem", działa na podstawie obowiąującego plawa. aw szczególności:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 201 l r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z2al7 r. poz. 697, z pożn. zm.);

ż) rozporządzenia Ministra Pracy i PoliĘvki Społecznej z dnia 22 grudnia 201l r. rłl
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);

3) innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Dom iest jednostką budzetową m.st. 'V/arszawy wykonującą zadania w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Siedzibą i obszarem dzińania Domu jest m.st. Warszawa.
3. Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-

terapeutycznego jest przeznaczony dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki
rodzicielskiej.

4, W swojej działalności jednostka moze posługiwać się nazwą skróconą Dom im. Ks.
G. P. Baudouina.

§ 3. 1. Dom zapewnia dzieciom całodoborł,ą opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich
niezbędne potrzeby bytowe, rozwojor.ve, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.

2. Dom zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych

przepisów śr.viadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 4. W rea|izacjizadań Dom współdziałazorganami administracji samorządowej oraz

or gan i zacj a mi pozatądowymi.

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

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-WychowawczychNr l, zwany dalej ,,ZesPołem".
2. Domem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego uychowawcy.

§ 6. Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia Środki finansowe na

realizaĆję zadań własnych. zabezpiecza waruŃi ich realizac.ii, niezbędną infrastruklurę oraz

środki na jej utrz,vmanie i rłynagrodzenia do wl,sokości kwot ujęryc6 q' planie finansowYm

Domu.

§ 7. szczegółową organizację pracy Domu okreś]a Regulamin organizacyjny.
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§ 8. Kontrolę nad działalnością Domu §prawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9. Zmiany statufu dokonywane są w Ębie właściwym dla jego nadawania.
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