UCHWAŁA NR 76/XII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyj ęcia programu naprawczego dla Domu Dziecka w Trzemi ętowie
na lata 2007 - 2010

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ) w związku z art. 19 pkt 4
i art. 154 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64,
poz. 593 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się program naprawczy Domu Dziecka w Trzemi ętowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Środki finansowe na realizacj ę programu naprawczego b ędą określane
w corocznych uchwałach budżetowych Powiatu.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr 164/XXIX/2001 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
23 sierpnia 2001 r. w sprawie programu naprawczego Domu dziecka w Trzemi ętowie na lata
2001 - 2006.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogł oszone w Dz.U. 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 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180,
poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r.
Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226

UZASADNIENIE

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 lipca 2007 r., znak: DPS-V-074-216-JS/4411/07 dotycz ącym zebrania
informacji na temat potrzeb finansowych placówek opieku ńczo —
wychowawczych województwa kujawsko — pomorskiego, zwi ązanych
z osiąganiem przez nie standardów us ług w latach 2008 — 2010 — zachodzi pilna
potrzeba opracowania harmonogramu potrzeb oraz programu naprawczego.
Opracowany program naprawczy, przyj ęty uchwałą Rady Powiatu, b ędzie
warunkiem złoż enia wniosku o dofinansowanie 50% kosztów realizacji
przyj ętych w programie zadań.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego
Nr 76 / XI /07 z dnia 14.08.2007 r.

Program naprawczy
Domu Dziecka w Trzemiętowie na lata 2007 — 2010.
I Etap — w trakcie realizacji
zadanie
1. remont stropów w
budynku głównym
2. remont pryszniców
na I i II piętrze
3. modernizacja
instalacji elektrycznej
4. zakup niezbędnego
sprzętu, narzędzi
5. zakup lamp
owadobójczych

termin realizacji
2007 r.

szacunkowy koszt
230.000,00 zł

2007 r.

30.000,00 zł

2007 r.

15.000,00 zł

2007 r.

6.000,00 zł

2007 r.

3.000,00 zł
Ogółem. 284.000,00 zł

II Etap
zadanie
1. wymiana drzwi w
budynku głównym
2. wymiana drzwi w
budynku socjalnym
3. budowa szatni dla
wychowanków
4. monitoring Domu
5. modernizacja
pomieszczeń biurowych
6. adaptacja budynków
gosp. na pomieszczenia
magazynowe i gara że
7. odnowienie
pomieszczeń
wychowanków na II
piętrze
8. remont pryszniców
na I i II piętrze kontynuacja

termin realizacji
2008 r.

szacunkowy koszt
5.000,00 zł

2008 r.

8.000,00 zł

2008 r.

7.500,00 zł

2008 r.
2008 r.

9.500,00 zł
40.000,00 zł

2008 r.

5.000,00 zł

2008 r.

15.000,00 zł

2008 r.

30.000,00 zł

Ogółem: 120. 000,00 z ł

III Etap

2009 r.

szacunkowy koszt
5.000,00 zł

2009 r.

50.000,00 zł

2009 r.

25.000,00 zł

2009 r.
5. agregat prądotwórczy 2009 r.

10.000,00 zł
2.500,00 zł
Ogółem 92.500,00 zł

zadanie
1. naprawa schodów w
budynku głównym
2. kontynuacja
modernizacji obej ścia
budynku
3. elewacja budynku
głównego
4. sprzęt komputerowy

termin realizacji

IV Etap
zadanie
1. adaptacja budynku
socjalnego na
mieszkania dla
wychowanków
2. budowa aneksów
sanitarnych przy salach
dla wychowanków
3. rekultywacja parku

2010 r.

szacunkowy koszt
50.000,00 zł

2010 r.

50.000,00 zł

termin realizacji

2010 r.

10.000,00 zł
Ogółem 110.000,00 z ł

