
UCHWAŁA NR XXXI/182/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 595), art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie nadaje się Statut, w brzmieniu określonym 
w załaczniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/175/2001 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2001 r. 
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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         Załącznik do Uchwały Nr XXXI/182/13  

         Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

         z dnia  27 czerwca 2013 r. 

 

STATUT  

DOMU  DZIECKA im. M. KONOPNICKIEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

w SZKLARSKIEJ PORĘBIE  

                                                          

 

ROZDZIAŁ  I                                                                                                                                                                                     

                                                                 Postanowienia ogólne            

 

 §1. Dom Dziecka im M. Konopnickiej, zwany w dalszej części niniejszego statutu Domem 

Dziecka, jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego działającą 

na podstawie: 

 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 

2) ustawy o finansach publicznych,  

3) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

5) innych aktów prawnych regulujących zakres działania Domu Dziecka. 

 

 §2. 1. Dom Dziecka jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, prowadzoną 

i finansowaną przez Powiat Jeleniogórski. 

2. Siedziba Domu Dziecka znajduje się w Szklarskiej Porębie. 

 

 §3. Organem sprawującym nadzór nad działalnością placówki jest Wojewoda Dolnośląski. 

 

ROZDZIAŁ II 

Przedmiot i zakres działania 

 

 §4. 1. Dom Dziecka realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 

wychowanków.   
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 2. Dom Dziecka: 

 1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 

 2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

 3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd 

postanowił inaczej; 

 4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

 5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 

 6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

 7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 3. Praca z dzieckiem w Domu Dziecka jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, 

sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny.  

 

 §5. Dom Dziecka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z: 

 1) sądem rodzinnym, 

 2) powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

 3) rodziną dziecka, 

 4) asystentem rodziny, 

 5) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

 6) innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do 

samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 ROZDZIAŁ III 

Organizacja i zarządzanie 

 

 §6. 1. Domem Dziecka kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia 

i zwalnia Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego. 

 2. Podczas nieobecności, Dyrektora zastępuje osoba przez niego upoważniona. 

 3. Strukturę organizacyjną oraz zakres działania Domu Dziecka określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.  

 4. Dom Dziecka jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy. 
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 5. Prawa i obowiązki pracowników Domu Dziecka regulują przepisy o pracownikach 

samorządowych, Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Gospodarka majątkowa i finansowa  

 

 §7. 1. Dom Dziecka jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Jeleniogórskiego 

i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka jest plan dochodów i wydatków 

sporządzony w trybie ustawy o finansach publicznych. 

 3. Majątek Domu Dziecka jest własnością Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

 

 §8. 1. Statut nadaje uchwałą Rada Powiatu. 

 2. Zmiana statutu może nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXVIII/175/2001 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lutego 2001 r. nadano statut Domowi 
Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. Od tego czasu zmieniły się przepisy. Dom Dziecka im. M. 
Konopnickiej nie jest już jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Działa obecnie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowy statut uwzględnia 
wszystkie zmiany przepisów i dostosowuje ten akt do obowiązujących przepisów prawnych. Zadania realizowane 
przez Dom Dziecka im. M. Konopnickiej ujęto w formie ogólnej i uniwersalnej, ale wyczerpującej przedmiot 
i zakres działania Domu. 

Id: MTUAR-PJUZC-YBEAO-WUIUB-VSVWT. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	



