Uchwala Nr XXI/168/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.)
oraz art. 93 ust. 2 i art. 180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111,
ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

1
Domowi Dziecka w Kołaczycach nadaje się statut w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

2
W Uchwale Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym wprowadza się następujące
zmiany:

1)w 1 skreśla się pkt 5,
2)uchyla się załącznik Nr 5 stanowiący Statut Domu Dziecka w Wolicy.

3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

przewod^czący rady

Robert Snpch

ZałącznikdoUchwały
nr XXI/168/2020 Rady Powiatu
w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 r.

STATUT
DOMU DZIECKA W KOŁACZYCACH
1
Dom Dziecka w Kołaczycach, jest placówką opiekuóczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego
zwaną dalej „domem dziecka" i działa na podstawie:
1)ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);

2)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn. zm.)
4)regulaminu organizacyjnego;
5)niniejszego Statutu.

2
1.Dom dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego, prowadzoną w formie
jednostki budżetowej z regulaminową liczbą miejsc 23.
2.Dom dziecka realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

3
1.Organem prowadzącym dom dziecka jest Powiat Jasielski.
2.Nadzór nad działalnością domu dziecka oraz zgodnością standardów opieki i wychowania
w domu dziecka pełni Wojewoda Podkarpacki.

4
Dom dziecka ma siedzibę w Kołaczycach pod adresem: Aleja Jana Pawła II 5,
38-213 Kołaczyce.

5
1.Dom dziecka realizuje zadania z zakresu całodobowej opieki nad dzieckiem.
2.Dom dziecka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe,
społeczne i religijne.
3.W domu dziecka prowadzone są zajęcia dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb
przebywających dzieci.
4.Dom dziecka zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego na odpowiednim
poziomie.
5.Dom dziecka podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny bądź rodziny
adopcyjnej, zastępczej lub usamodzielnienia.

6
Domem dziecka kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

7
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań domu dziecka określa opracowany przez
Dyrektora domu dziecka regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

8
Dom dziecka prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Powiatu Jasielskiego,
zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami, której podstawą jest plan dochodów
i wydatków, zwany planem finansowym.

9
1.Statut dla domu dziecka nadaje Rada Powiatu w Jaśle.
2.Zmiany Statutu są dokonywane w trybie przyjętym dla jego nadania.

PRZEWODN^CZCY RADY
Robert St,

