Uchwała Nr XXIX/248/2013
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. z 200 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt.2
i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje:
I
Nadaje się Domowi Dziecka w Namysłowie statut, o niżej podanej treści:

„Statut Domu Dziecka w Namysłowie”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Dom Dziecka i Filia w Namysłowie – zwane dalej Domem – stanowią jednostkę
organizacyjną powiatu i działają na podstawie:
1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (j.t.
Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), zwanej dalej Ustawą,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240
ze zm.),
3) niniejszego statutu,
4) innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie działania Domu.
§ 2
Dom Dziecka w Namysłowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§3
1. Siedzibą Domu jest Namysłów, ul. Kazimierza Pułaskiego 1
2. Filia Domu mieści się w Namysłowie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3B
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Rozdział II
Przedmiot działania
§ 4
1. Podstawowym Przedmiotem działalności Domu jest:
a) zapewnienie dziecku opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych
potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych,
społecznych i religijnych,
b) realizacja, przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny, planu pomocy
dziecku,
c) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd
postanowi inaczej,
d) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
e) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych,
f) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
g) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
2. Dom realizuje prawa dziecka do:
a) wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodziną do
zapewnienia mu w miarę możliwości, zgodnie z jego potrzebami, opieki i wychowania
w rodzinnych formach opieki zastępczej,
b) powrotu do rodziny,
c) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których
sąd zakazał takich kontaktów,
d) zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego,
e) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabaw i
wypoczynku,
f) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
g) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
h) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do wieku i
stopnia dojrzałości,
i) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
j) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej,
k) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.
3.

W zakresie realizowanych zadań Dom współpracuje z:
a) z sądem,
b) powiatowym centrum pomocy rodzinie,
c) rodziną,
d) asystentem rodziny,
e) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które
podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczowychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego
życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
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§5
1. Do Domu kierowane są dzieci powyżej 10 roku życia, aż do osiągnięcia pełnoletniości.
2. Na zasadach opisanych w Ustawie, w Domu mogą zostać umieszczone dzieci młodsze i
starsze niż wymienione w ust. 1, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.
§6
1. Przyjęcia dzieci odbywają się całodobowo.
2. Dzieci do Domu przyjmowane są na podstawie skierowania Powiatu Namysłowskiego za
pośrednictwem PCPR.
3. Do skierowania należy załączyć dostępną dokumentację dziecka, a w szczególności:
a) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu
zgonu zmarłego rodzica,
b) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka
lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
c) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
d) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
e) informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
§7
1. Pobyt dziecka w Domu jest odpłatny.
2. Opłatę za pobyt ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 8
1. Domem Dziecka kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
2. Dyrektor Domu uprawniony jest do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności
prawnych związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań
statutowych.
3. Dyrektora Domu powołuje Zarząd Powiatu na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
4. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych
pracowników .
5. Dyrektor Domu Dziecka jest uprawniony do dochodzenia wierzytelności związanych z
zakresem działania Domu.
§9
1. W Domu Dziecka działa Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
2. Szczegółowe zasady działania Zespołu, o którym mowa w ust. 1, reguluje Ustawa.

3

§ 10
Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy.
§ 11
Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu i jego strukturę organizacyjną, określa
Regulamin Organizacyjny jednostki.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 12
Majątek Domu może być wykorzystany jedynie do realizacji celów statutowych, związanych
z działalnością jednostki.
§ 13
1. Dom prowadzi gospodarkę finansową i sprawozdawczość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy określający dochody i
wydatki.
3. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Namysłowskiego, a pobrane
dochody odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
§ 14
1. Dom do realizacji swoich celów może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł
opisanych w odrębnych przepisach, zwłaszcza z funduszy celowych oraz środków Unii
Europejskiej.
2. Działalność statutowa Domu może być wspierana poprzez darowizny rzeczowe
i finansowe od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15
W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
§ 16
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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II

Traci moc uchwała Nr III/38/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2007 r.
oraz w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Namysłowie oraz uchwała Nr
XL/379/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/38/2007 Rady
Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Domowi
Dziecka w Namysłowie
III

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.
IV
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
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