
Załącznik do Uchwały Nr LV/91 O/IO

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 września 20 lOr.

Statut Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" zwana w dalszej części "Świetlicą" działa
w szczególności na podstawie:

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

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr \57, poz. \240 ze zm.);

3) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz.331);

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159\ ze zm.);

5) Ustawy z dnia 5 czerwca \998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 \ r. Nr \42, poz. \592 ze
zm.);

6) aktu założycielskiego z dnia 6 lipca 1994 r. wydanego przez Kuratora Oświaty w Piotrkowie
Trybunalski m;

7) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Świetlicy jest Piotrków Trybunalski.

2. Świetlica prowadzi trzy oddziały:

\) W ierzej e'"" ,
2) Słoneczko'"" ,
3) "Tęcza".

3. Świetlica jest samodzielną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej nieposiadającą
osobowości prawnej, działającąjako jednostka budżetowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy
pomocy Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy
Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania, jakością pracy oraz kwalifikacjami
zatrudnionych pracowników sprawuje Wojewoda Łódzki.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§3. Świetlica jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, specjalistyczną - placówką
wsparcia dziennego - dla dzieci od 5 do 16 roku życia; obejmującą opieką dzienną dzieci z rodzin
ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

§ 4. Świetlica prowadzi w szczególności następujące formy pracy:

1) sprawuje opiekę dzienną nad dzieckiem, polegającą na wspomaganiu i uzupełnianiu niektórych
funkcji rodziny;
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