
UCHWAŁA  NR XXXV/238/10 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

Z DNIA 9 listopada 2010 r. 
 
 
w sprawie statutu  Domu Dziecka im. Janusza Korczaka  w Tarnowie Opolskim 
 

 

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

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz na podstawie art.11, ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157  poz.1240 z późn.zm.) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala co następuje 

  

 

§ 1 
 
Nadaje się statut Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka  w Tarnowie Opolskim. Treść statutu 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 
Traci moc uchwała XV/129/00 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania 

Statutu dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim zmieniona uchwałami Nr XXXII/221/06 z dnia 1 

czerwca 2006 w sprawie zmiany uchwały XV/129/00 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania 

Statutu dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, Nr III/14/06 z dnia 21 grudnia 2006 r.  w sprawie  

zmiany statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka  w Tarnowie Opolskim, Nr XXVI/174/09 z dnia 

5 listopada 2009 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie 

Opolskim  

 

 

§  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 Rady Powiatu Opolskiego  

        Nr XXXV/238/10 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

 
STATUT DOMU DZIECKA IM.JANUSZA KORCZAKA 

 
W TARNOWIE OPOLSKIM 

 
 

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Dom Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim zwany dalej Domem jest  

jednostką budżetową powołaną przez Radę Powiatu Opolskiego. 

2. Siedziba Domu: Tarnów Opolski ul.Korczaka 1.  

 
§ 2 

Dom  Dziecka im.Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim działa na podstawie: 

  

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r. Nr 175 poz.1362  z 

późń.zm), 

2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201  poz. 1455), 

3) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2009 r. 157 poz.1240). 

 
§ 3 

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych i w przepisach wykonawczych. 

             2.   Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy opracowany przez   

dyrektora na dany rok budżetowy.  

 

II.  ZASADY DZIAŁANIA DOMU 
 

  § 4 
 

              1.  Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.  

              2.  W Domu przebywają dzieci od urodzenia do uzyskania pełnoletności.  

  3.  Po uzyskaniu pełnoletności wychowankowie mogą przebywać na dotychczasowych 

       zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęli  naukę przed osiągnięciem 

pełnoletności.  

 
§ 5 

 
1. Dom udzielając pomocy uwzględnia: prawa dziecka, podmiotowość dziecka i rodziny. 

2. Dom realizuje  zadania:  

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

    potrzeby, 



2) umożliwia dziecku kształcenie, rozwój uzdolnień, zainteresowań i indywidualności 

oraz gwarantuje prawo do zabawy i wypoczynku, 

3) zapewnia dziecku zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, 

logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i 

przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym-odpowiednią 

rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, 

4)  pracuje z rodziną dziecka,  

5) zapewnia dziecku utrzymywanie osobistych kontaktów z rodziną, 

6) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia 

rodziny 

   adopcyjnej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, 

7) organizuje dla dzieci odpowiednie formy opieki w środowisku, grupę 

    usamodzielnienia oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi, 

8) zapewnia stabilne środowisko wychowawcze, 

9) ochrania przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, 

           10) daje prawo do praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka, 

                  11) umożliwia dostęp do informacji, 

                  12) umożliwia dzieciom wyrażanie opinii w sprawach, które ich dotyczą, 

                  13) chroni przed poniżającym traktowaniem i karaniem, 

          14) udziela pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku 

wychowywania 

     poza rodziną naturalną, 

                                    15) dzieci są przyjmowane do Domu na podstawie skierowania Starosty Powiatu 

Opolskiego            

                 16) skierowanie do Domu wydaje się w porozumieniu z dyrektorem placówki, 

                 17) przyjmowanie dzieci do Domu odbywa się przez całą dobę.  

          18) podstawą skierowania dziecka do Domu jest orzeczenie sądu o umieszczeniu w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

§ 6 
1. Pobyt dziecka w Domu jest odpłatny. 

2.  Opłatę ustala się w drodze decyzji administarcyjnej. 

 

§ 7 
Szczegółowe zadania i strukturę organizacyjną Domu, a także specyfikację i zakres 

sprawowanej opieki określa regulamin Domu.  

 
§ 8 

 

1. Domem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor odpowiada za realizacje zadań statutowych oraz realizację planu budżetowego.  

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

udzielonego pełnomocnictwa.  
     

§ 9 
W celu realizacji zadań Dom współpracuje z organami administarcji samorządowej, szkołami, 

sądami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami.  

 

§ 10 
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.    


