
          

UCHWAŁA NR III/18/10 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia  29 grudnia 2010 r.  
 

 

w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm) oraz 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 postanawia: 

 

 

§ 1 

 

Przyjąć Statut Domu Dziecka w Turawie w brzmieniu przedstawionym w załączniku do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc:  

 

1/ Uchwała nr XV/130/00 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie 

nadania Statutu dla Domu Dziecka w Turawie, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/225/06 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka 

w Turawie. 

2/ Uchwała Nr XII/69/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 

zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w 

Turawie, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/224/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 

września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/69/08 Rady Powiatu Opolskiego z 

dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej placówki opiekuńczo-

wychowawczej w Turawie. 

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodniczący Rady 

              Powiatu Opolskiego 

 

            Stefan Warzecha 

             



 

 
Załącznik do Uchwały Nr 

III/18/10 

Rady Powiatu Opolskiego  

z dna 29 grudnia 2010 r.  

  

Statut  

Domu Dziecka w Turawie 

§  1 

Dom Dziecka w Turawie z siedzibą przy ul. Opolskiej 56, zwany dalej Domem działa na 

podstawie: 

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 

poz.1362 z późn.  zm. ) 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 w 

sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz. U. nr 201,  poz.1455). 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157  poz.1240  

     z późn. .zm.)  

§  2 

1. Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

socjalizacyjnego.   

2. W Domu przebywają dzieci powyżej 3 roku życia do pełnoletności, a w 

szczególnie  uzasadnionych przypadkach dzieci starsze. 

3. W Domu może przebywać do 25 wychowanków. 

§  3 

Dom Dziecka jest publiczną jednostką samorządową Powiatu Opolskiego, prowadzoną  

w formie jednostki budżetowej. 

§  4 

Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych i przepisach wykonawczych. 

§  5 

1. Przedmiot działania Domu: 

1)   zapewnia  całodobową opiekę i wychowanie dzieci całkowicie lub  

       częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, 

2)   zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne,  

      terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do  



      życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i  

      zajęcia specjalistyczne, 

3)   podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,  

znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach 

opieki zastępczej, 

4)   pracuje  z rodziną dziecka, 

5)   organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku,   

      grupy usamodzielnienia  oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi, 

6)  zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i  

      szkolnych, 

7)   dom  realizuje zadania wynikające z Karty Praw Dziecka. 

2.  Dzieci do Domu przyjmowane są na podstawie skierowania Starosty Powiatu  

      Opolskiego. 

3.  Podstawą skierowania dziecka do Domu jest orzeczenie sądu o umieszczeniu w  

     placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów  

     prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

§ 6 

Pobyt dziecka w Domu jest odpłatny. Opłatę za pobyt ustala się w drodze decyzji 

administracyjnej. 

§ 7 

Szczegółowe zadania i strukturę Domu  a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa 

Regulamin Organizacyjny Domu. 

§  8 

1. Domem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w zakresie 

działalności Domu w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 

3. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych oraz za realizację planu 

finansowego. 

§ 9 

W realizacji zadań Dom współpracuje w szczególności z: 

1) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi  

ze względu na miejsce zamieszkania rodziców dziecka 



2) ośrodkami adopcyjno-  opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla 

rodziców dziecka  

3) sądami rodzinnymi  

4) kuratorami sądowymi 

5) rodzicami dziecka 

6) rodzinami zaprzyjaźnionymi 

7) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą dziecku i rodzinie 

8) innymi podmiotami 

§  10  

1. W Domu zatrudnia się następujących pracowników: 

1)  wychowawców 

2)  terapeutów 

3)  pedagogów 

4)  psychologów 

5)  pracowników socjalnych 

6)  pracowników administracji i obsługi 

  2.  Dyrektor i pracownicy Domu powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego  

     stanowiska kwalifikacje. 

  3.  Wynagrodzenie pracowników Domu określają odrębne przepisy. 

  4.  Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy. 

 

§ 11 

W celu realizacji zadań Dom  współpracuje z organami administracji rządowej, 

samorządowej, szkołami, sądami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, 

fundacjami i innymi podmiotami. 

    § 12 

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


