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STATUT
Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów w Warszawie prry uI. Korotyńskiego

r3

§ 1. Dom Dziecka Nr 9 inr. Lidii i Adama Ciołkoszów w Warszawie przy ul.
Korotyńskiego i3, zwany dalej ,,Domęm". działa na podstar.vie obowiązującego pTawa. a w
szczególności:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z20l7 r. poz. 697, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U- Nr 292, poz.1?20);

3) innych przepisów szczególny ch datyczących jednostek organizacylnych wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) niniejszego statutu.

§ 2. l. Dorn jest jednostką budzetową m.st. Warszaw1, wykonującą zadania w zakresie

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Siedzibą i obszarenr działania Domu jest m.st. Warszawa,

3. Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacl'jnego jest

przeznaczony dla 
-dzieci 

pozbawionych częściorł,o lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

4. W Śwojej działilnościjednostka moźe posługiwać się nazwą skróconą Dom Dziecka

Nr 9.

§ 3. 1. Dom zapewnia dziecionr całodobową opiekę i wychowanie oraz zasPokaja ich

niezbęjne potrzeby bytowe, rozwojowe, w fYm emocjonalne,.społeczne i religijne,

ż. Dam zapeńnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnYch

przepisóu, świadczeń zdrowotnych i kształcenia,

§ 4. w realizacji zadań Dom współ działa z organami administracji samorządowej oraz

or gańzacj am i p o zarządowym i .

§ 5. l. obsługę administracl,jną, finansową_ organizacyjną i prawną D9mu zapewnia

Zespółio obsługi plicorvek opiekuńczo_Wychowaw czy ch Nr l . zwany dalej ",Zespołem",
2. Domem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego rłycho\^lawcy.

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

realizaĆię zadań własnyclr, zabezpiecz,a warunki ich realizacji, niezbędną infl,astrukturę oraz

środki na jej utrzy-uni" i wynagrodzenia do wysokości krvot ujętych w planie finansowym

Domu.

§7.SzczegółowąorganizacjępracyDomuokreślaRegulaminorganizacy,jny'
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§ 8. Kontrolę nad działalnaścią Domu sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9. Zmiany statutu dokony,wane są w trybie właściwym dla jego nadawania.
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