
Uchwała Nr XXXII/223/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. ”i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2016 poz. 814 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11, ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Nadaje się statut Domowi Dziecka w Turawie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc Statut Domu Dziecka w Turawie przyjęty Uchwałą nr XXVI/185/13 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie. 

 

§ 3 

 

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXII/223/17 

Rady  Powiatu  Opolskiego  

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

 

STATUT 

DOMU DZIECKA W TURAWIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

1. Dom Dziecka w Turawie zwany dalej Domem jest budżetową jednostką organizacyjną 

Powiatu Opolskiego. 

2. Siedziba Domu znajduje się Turawie przy ul. Opolskiej 56.  

 

§ 2 

 

Rozdział II 

Przedmiot działania 
 

Dom  Dziecka w Turawie działa na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 

poz. 697 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej opieki zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz.1720), 

3) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. 

zm.). 

5) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z późn. zm.) 

6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

mieszkań chronionych (Dz. U. 2012 poz. 305 z późn. zm.). 

 

§ 3 

 

1. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci.  

2. W Domu umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia.  

3. Umieszczenie dzieci poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, 

gdy przemawia za tym stan ich zdrowia, dotyczy to rodzeństwa lub innych ważnych 

okoliczności.  

4. W Domu przebywają dzieci do uzyskania pełnoletności.  

5.  Po uzyskaniu pełnoletności wychowankowie mogą nadal przebywać w Domu, nie dłużej  

jednak niż do 25 roku życia, jeżeli: uczą się w szkołach lub u pracodawcy w celu  

przygotowania zawodowego.  

 

§ 4 

 

1. Dom realizuje swoje zadania w oparciu o plan pomocy dziecku uwzględniając: prawa dziecka, 

podmiotowość dziecka i rodziny. 

2. Dom zapewnia dziecku:  

1) całodobową opiekę i wychowanie, 

2) niezbędne potrzeby, w tym:  wyżywienie stosownie do wieku, stanu zdrowia,  



3) zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych, 

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, o ile sąd nie 

postanowił inaczej,  

5) korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych, 

6) dostęp do nauki, w zależności od potrzeb i możliwości intelektualnych w szkołach 

poza placówką lub w systemie nauczania indywidualnego oraz pomoc przy odrabianiu 

lekcji, 

7) opłatę za pobyt w bursie lub w internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, 

w której znajduje się Dom,   

8) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych                        i  

rewalidacyjnych,  o ile są wskazane dla dziecka, 

9) dostęp do informacji, 

10) pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia. 

3. Dom podejmuje zadania w celu:  

1)  powrotu dziecka do rodziny naturalnej, o ile przemawia za tym dobro dziecka, 

2)  znalezienia rodziny adopcyjnej, 

3)  umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

 

§ 5 

 

1. Dom prowadzi mieszkanie chronione jako formę pomocy dla młodzieży opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, zakłady dla nieletnich oraz cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy. 

2. W mieszkaniu chronionym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub 

utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych 

w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego 

życia. 

3. Mieszkanie chronione działa na podstawie przyjętego regulaminu. 

4. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określi Rada Powiatu 

w formie uchwały. 

 

§ 6 

 

    1. Dom współpracuje między innymi z: 

1) sądami, 

2) powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

3)  ośrodkami pomocy społecznej i asystentami rodziny, 

4)  organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, 

5)  instytucjami i osobami,  rodzinami zaprzyjaźnionymi, które podejmują się 

wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych placówki, szczególnie  w zakresie 

przygotowania dzieci do samodzielności. 

2. W Domu umieszcza się dzieci na podstawie postanowienia sądu. 

3. Skierowanie dzieci do Domu wydaje Starosta Powiatu Opolskiego, po zasięgnięciu opinii 

dyrektora tej placówki. 

 

Rozdział III 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 7 

 

1. Domem kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor odpowiada za realizacje zadań statutowych oraz realizację planu 

budżetowego Domu. 

3. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz oraz kieruje działaniami Domu w ramach      



udzielonego pełnomocnictwa.  

4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w 

Turawie. 

5. Dyrektor wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Domu. 

6. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Domu określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Opolskiego. 

 

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 

 

§ 8 

 

1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z 

wymogami ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy. 

3. Działalność Domu jest finansowana z budżetu Powiatu Opolskiego. 

4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie  

 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

W sprawach  nieuregulowanych statutem  mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

 

§ 10 

 

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


