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UCHWAŁA NR V/78/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 
i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 
r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 657), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 
620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 
685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078), art. 110 ust. 1 i art 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 
28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Piotrkowie Trybunalskim statut stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIII/899/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.06.2006r. w sprawie 
nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu oraz zmieniająca ją uchwała Nr XXXVIII/694/09 Rady 
Miasta Piotrowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Adopcyjno-
Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta 

Paweł Szcześniak
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Załącznik do Uchwały Nr V/78/11

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Statut Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Piotrkowie Trybunalskim zwany dalej ,,Ośrodkiem Adopcyjno-
Opiekuńczym”, działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych (Dz. U. Nr 205, poz. 1701 ze zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie podmiotów 
uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy 
i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-
opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz. U. Nr 226, poz. 2293). 

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

6. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 ze zm.). 

7. Niniejszego statutu. 

8. Innych przepisów prawa. 

§ 2. 1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest samodzielną jednostką systemu pomocy społecznej Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego działającą w formie jednostki budżetowej nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego pełniący funkcję starosty, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

3. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania oraz jakością działań (nadzór pedagogiczny), 
a także nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi, sprawuje Wojewoda Łódzki. 

4. Siedzibą Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest miasto Piotrków Trybunalski. 

§ 3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym 
i szkoleniowym czynną przez cały rok. 

Rozdział II.
CELE I ZADANIA 

§ 4. 1. Celem działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki 
rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej, zastępczej oraz w placówkach rodzinnych. 

2. Do zadań Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego należy w szczególności: 

1) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione lub umieszczone w rodzinie zastępczej; 

2) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych, 
dotyczących osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej albo kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej; 

3) wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych; 
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4) wydawanie kandydatom do prowadzenia placówek rodzinnych opinii o posiadaniu odpowiedniego 
przygotowania; 

5) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

6) prowadzenie pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców dzieci 
umieszczonych w placówkach rodzinnych; 

7) współpraca z sądem opiekuńczym polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach 
uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego i sporządzaniu opinii w sprawach 
dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub w placówce rodzinnej; 

8) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie rodziny zastępczej 
i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów; 

9) działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek 
rodzinnych; 

10) wspieranie dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz 
dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce rodzinnej; 

11) współpraca z dyrektorem placówki rodzinnej w sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w danej placówce; 

12) realizowanie innych zadań przewidzianych w przepisach dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną; 

13) współpraca z rodziną naturalną, zastępczą oraz przysposabiającą w zakresie opieki nad dzieckiem i jego 
wychowaniem, w szczególności w następujących dziedzinach: 

a) diagnozy pedagogicznej i psychologicznej dzieci i rodzin, 

b) diagnozy pedagogicznej i psychologicznej dzieci i rodzin, 

c) problemów związanych z rozwojem dziecka, 

d) terapii rodzinnej. 

14) wspieranie rodziny w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 

a) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, 

b) poradnictwo i terapię w tym terapię rodzinną, 

c) pomoc pedagogiczną i psychologiczną, 

d) pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. 

3. Realizując swoje zadania Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy współpracuje z Urzędem Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami 
pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka, sądami 
opiekuńczymi, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, szkołami, 
kościołem, samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie. 

Rozdział III.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 5. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego określa regulamin 
organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy udziale Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 6. 1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa zgodnie 
z zasadami określonymi odrębnymi przepisami. 

2. Ośrodek posiada dwa wyodrębnione rachunki bankowe: rachunek podstawowy oraz rachunek Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
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3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy gromadzi dochody na rachunku podstawowym, które podlegają 
przekazaniu na rachunek Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Dochody o których mowa w ust. 3, uzyskiwane są: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 
rzecz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz wpływów z usług za badania i wydanie opinii psychologicznych na 
zlecenie sądów. 

5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest plan dochodów i wydatków 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na podstawie uchwały budżetowej 
Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

6. Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za 
wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej oraz zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy używa na tablicach urzędowych i pieczątkach nazwy: 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 

97-300 Piotrków Tryb. 

ul. Wysoka 24/26 

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy wymienione w § 1. 


