Załącznik do uchwały Nr LXIX/1267/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 12 lipca 2022 r.

STATUT
Rodzinnego Domu Nr 1 „Agrafka” w Poznaniu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Rodzinny Dom Nr 1 „Agrafka” w Poznaniu, zwany dalej „Domem”, jest jednostką
organizacyjną Miasta Poznania.
2. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
3. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.
4. Terenem działalności i siedzibą Domu jest miasto Poznań.

§2

Dom prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
9) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
10) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

11) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
12) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej;
13) innych obowiązujących aktów prawnych;
14) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2
Cele i zakres działalności

§3

Celem Domu jest zapewnienie dzieciom, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki
rodziców, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb
w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.

§4
1. Dom realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające
w szczególności na:
1) zapewnianiu dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich
niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,
bytowych, społecznych, religijnych;
2) realizacji planu pomocy dziecku;
3) umożliwieniu kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowił inaczej;
4) podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnieniu dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych;
6) obejmowaniu dziecka działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnieniu korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
8) zapewnieniu doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania jego sytuacji kryzysowej.
2. Dom może udzielać pomocy usamodzielniającym się wychowankom w znalezieniu miejsca
w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 3
Nadzór i kontrola

§5

1. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Domu sprawuje Wojewoda
Wielkopolski.
2. Nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Poznania.

Rozdział 4
Struktura organizacyjna Ośrodka

§6

1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, z którym Prezydent Miasta Poznania
nawiązuje stosunek pracy.
2. Dyrektor Domu działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez
Prezydenta Miasta Poznania.
3. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
zatrudnionych w jednostce.
4. Organizację i porządek podczas pracy w Domu oraz związane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracownika określa regulamin pracy nadany zarządzeniem dyrektora Domu.
5. Szczegółowe zadania i organizację Domu oraz specyfikę i zakres zapewnianej pomocy
określa regulamin organizacyjny ustalany przez dyrektora, a przyjęty przez Prezydenta
Miasta Poznania w drodze zarządzenia.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa i gospodarowanie mieniem

§7

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.

§8

1. Mienie Domu jest mieniem Miasta Poznania.
2. Dom gospodaruje powierzonym mieniem, dba o jego ochronę i należyte wykorzystanie,
kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§9

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

