UCHWAŁA Nr 181/XXVIII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 marca 2009r.
zmieniaj ąca uchwałę Nr 273/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r.
w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy spo łecznej Powiatu
Bydgoskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ) oraz art. 238 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm. 2) uchwala
się, co następuje:

§1.
W uchwale Nr 273/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006r.
w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy spo łecznej Powiatu
Bydgoskiego zmienia si ę tre ść załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie za łącznika
do niniejszej uchwały.
§2.

Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze
Rady Pow
S

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; Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458.
Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832: Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984; Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505.

UZASADNIENIE
W zwi ązku ze zmianą typu placówki opiekuńczo—wychowawczej — Domu Dziecka
w Trzemiętowie — z placówki opiekuńczo—wychowawczej wielofunkcyjnej na placówk ę
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przyjmuje si ę nowy statut placówki.
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Załącznik
do uchwały Nr 181/XXVIII/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 25 marca 2009r.

STATUT
DOMU DZIECKA
Trzemiętowo 17
86-014 Sicienko

I. Postanowienia ogólne.
§1 .

Dom Dziecka w Trzemi ętowie, zwany dalej „Domem Dziecka", dzia ła na podstawie
obowiązuj ącego prawa, a w szczególno ści:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.
728 z pó źn. zm .).
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz ądowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223, poz. 1458 ).
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z pó źn. zm .).
4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249,
poz. 1832 ).
5. Ustawa z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694
z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie
placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455).
§2.
1. Dom Dziecka jest samodzieln ą jednostką organizacyjn ą Powiatu Bydgoskiego,
utworzony i dzia łaj ący w formie jednostki bud żetowej.
2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki oraz nad jako ścią
działań (nadzór pedagogiczny), a tak że nad przestrzeganiem standardu us ług
świadczonych przez Dom Dziecka i nad zgodno ścią zatrudnienia pracowników
Domu Dziecka z wymaganymi kwalifikacjami, sprawuje Wojewoda KujawskoPomorski.
3. Siedzibą Domu Dziecka jest wie ś Trzemiętowo.
§3 .
1. Dom Dziecka jest socjalizacyjn ą placówk ą opiekuńczo - wychowawcz ą opieki
całodobowej, nie posiadaj ącą osobowo ści prawnej, działaj ącą jako wyodrębniona
jednostka budżetowa.
2. Dom Dziecka jest placówk ą przeznaczon ą dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 7.

3. Dzieci, o których mowa w ust.2 mogą przebywać w Domu Dziecka do uzyskania
pełnoletno ści, a po uzyskaniu pe łnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu
ukończenia szko ły, w której rozpocz ęły naukę przed osi ągni ęciem pełnoletno ści,
z zastrze żeniem ust. 4.
4. Osoby pełnoletnie kontynuuj ące nauk ę po ukończeniu szkoły, w której rozpocz ęły
naukę przed osi ągnięciem pełnoletno ści, mogą przebywać w Domu Dziecka na
zasadach okre ślonych przez Starost ę Bydgoskiego.
II. Zadania Domu Dziecka i zasady jego funkcjonowania.
§4.

1. Dom Dziecka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja
ich niezb ędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, spo łeczne i religijne,
w zakresie wynikaj ącym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowi ązuj ącego
standardu. Dom Dziecka zapewnia tak że korzystanie z przys ługuj ących na podstawie
odrębnych przepisów świadcze ń zdrowotnych i kszta łcenia.
2. Dom Dziecka zobowiązany jest tak że do:
a) podejmowania działań maj ących na celu doprowadzenie do powrotu dziecka
do rodziny, b ądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia
opieki w której ś z rodzinnych form opieki zast ępczej, albo jego usamodzielnienia,
b) zapewniania dzieciom kszta łcenia oraz wyrównywania opó źnień rozwojowych i
szkolnych, a także tworzenia warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego
rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
c) poszanowania podmiotowo ści dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę
możliwości uwzgl ędniania jego wniosków we wszystkich dotycz ących
go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego
działaniach,
d) zapewnienia poczucia bezpiecze ństwa,
e) umożliwiania dzieciom regularnych, osobistych i bezpo średnich kontaktów
z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi,
z wyj ątkiem przypadków, w których s ąd zakazał lub ograniczył ich prawo
do osobistych kontaktów z dzieckiem,
f) dbało ści o poszanowanie i podtrzymywanie zwi ązków emocjonalnych dziecka
z rodzicami, rodze ństwem i innymi osobami zarówno spoza Domu Dziecka,
jak i przebywaj ącymi lub zatrudnionymi w Domu Dziecka,
g) uczenia nawi ązywania wi ęzi uczuciowych oraz zwi ązków interpersonalnych,
h) uczenia poszanowania tradycji, ci ągło ści kulturowej,
i) uczenia planowania i organizowania codziennych zaj ęć stosownie do wieku dziecka
oraz czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zaj ęciach kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych,
j) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowa ń prozdrowotnych,
przygotowywania dzieci do podejmowania odpowiedzialno ści za własne
postępowanie oraz uczenia samodzielno ści w życiu,
k) uzgadniania istotnych decyzji dotycz ących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.
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§5 .
1. Dzieci przebywaj ące w Domu Dziecka mog ą tworzyć samorząd. Samorząd może
przedstawia ć Dyrektorowi Domu Dziecka wnioski i opinie we wszystkich
sprawach dotycz ących funkcjonowania Domu Dziecka.
2. Organizacj ę samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywaj ące w Domu
Dziecka.
3. Opiekuna samorządu wybieraj ą dzieci spo śród pracowników zatrudnionych w Domu
Dziecka.
§6.
Do Domu Dziecka dzieci kieruje Powiat, na zasadach okre ślonych odrębnymi przepisami.
§7.
Pobyt w Domu Dziecka jest odpłatny; zasady ustalania i wysoko ści opłat reguluj ą odrębne
przepisy.
III. Struktura i organizacja pracy Domu Dziecka.
§8.

1. Domem Dziecka kieruje i reprezentuje go na zewn ątrz Dyrektor Domu Dziecka.
2. Dyrektora Domu Dziecka zatrudnia i zwalnia Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego.
3. Dyrektor Domu Dziecka jest umocowany, w ramach zwyk łego zarządu, do składania
o świadczeń woli i dokonywania czynno ści prawnych związanych z funkcjonowaniem
Domu Dziecka, maj ących na celu realizacj ę zadań statutowych Domu Dziecka, wobec
organów administracji publicznej, banków, stowarzysze ń, instytucji, a także
osób fizycznych i prawnych oraz do wyst ępowania i prowadzenia w imieniu Powiatu
spraw przed s ądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika post ępowania,
z prawem do udzielania dalszych pe łnomocnictw.
4. Dyrektor Domu Dziecka wykonuje czynno ści pracodawcy w stosunku do pracowników
Domu Dziecka.
5. Dyrektor Domu Dziecka w sprawach dotycz ących mienia zarz ądzanej jednostki, działa
jednoosobowo na podstawie pe łnomocnictwa udzielanego przez Zarz ąd Powiatu
Bydgoskiego.
6. Dyrektor Domu Dziecka jest uprawniony , w zakresie dzia łalności Domu Dziecka, do
egzekwowania wierzytelno ści Domu Dziecka, w szczególno ści dochodów pobieranych
przez Dom Dziecka.
7. W celu realizacji zada ń statutowych Domu Dziecka, Dyrektor Domu Dziecka jest
uprawniony do wydawania zarządzeń , regulaminów i instrukcji.
§9.
1. Strukturę organizacyjn ą i szczegółowy zakres zada ń Domu Dziecka okre śla
opracowany przez Dyrektora Domu Dziecka regulamin zatwierdzany przez Zarz ąd
Powiatu Bydgoskiego.
2. Regulamin opracowuje Dyrektor Domu Dziecka w porozumieniu z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

§1 0

.

1. W Domu Dziecka działa Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
2. Szczegó łowe zasady dzia łania Zespo łu, o którym mowa w ust. 1, okre śla
regulamin Domu Dziecka, o którym mowa w § 9.

§11 .

1. Dom Dziecka u żywa na tablicach, wywieszkach. formularzach, piecz ęciach itp. nazwy:
Dom Dziecka
Trzemiętowo 17
86-014 Sicienko
IV. Gospodarka finansowa Domu Dziecka.

§12.
1. Dom Dziecka prowadzi gospodark ę finansową jako jednostka bud żetowa Powiatu,
zgodnie z zasadami okre ślonymi odrębnymi przepisami.
2. Dom Dziecka posiada wyodr ębniony rachunek bankowy.
3. Dom Dziecka posiada rachunek dochodów w łasnych.
4. Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka jest plan finansowy, opracowany
i zatwierdzony przez Dyrektora Domu Dziecka na podstawie uchwa ły budżetowej
Rady Powiatu Bydgoskiego.
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