
- Projekt - 
Uchwała Nr XLVIII/      /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  w związku z art.       
11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U. z 2009 r.,                  
Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Nadaje się statut Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach w brzmieniu określonym               

w załączniku do uchwały. 
2. Uchyla się uchwałę nr XLVII/568/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 

r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik  
         do  projektu Uchwały Nr XLVIII/    /2010  
         Rady Powiatu Wodzisławskiego 
         z  dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
 

STATUT 
Powiatowego Domu Dziecka 

w Gorzyczkach 
 
 
 

Dział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach zwany dalej „placówką” działa na podstawie 
obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: 
1) ustawa o samorządzie powiatowym z dnia  5 czerwca 1998 r., 
2) ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 roku i przepisów wykonawczych wydanych 
    na jej podstawie, 
3) ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r., 
4) ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., 
5) ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 
6) ustawa Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r., 
7) innych przepisów dotyczących działalności jednostek organizacyjnych samorządu 
    terytorialnego, 
8) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 

Dział II 
Nazwa i siedziba jednostki budŜetowej 

 
§ 2 

 
1. Placówka działa pod nazwą „Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach”. 
2. Placówka w Gorzyczkach jest budŜetową jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego. 
3. Siedzibą Placówki są Gorzyczki (Gmina Gorzyce), ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce. 
4. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wodzisławski. 
5. Placówka uŜywa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach 
    oraz korespondencji nazwy „Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, ul. Wiejska 8, 
    44-350 Gorzyce”. 
 

Dział III 
Przedmiot działalności podstawowej 

 
§ 3 

 
1. Placówka przyjmuje przez całą dobę dzieci od 3 do 18 lat kierowane przez Powiatowe 
    Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 
 
 



2. Placówka składa się z: 
1)  budynku głównego: Gorzyczki, ul Wiejska 8, 44-350 Gorzyce w którym moŜe znajdować się 
       maksymalnie nie większa niŜ 30 osobowa grupa socjalizacyjna oraz grup 
      usamodzielniających, 
2) pomieszczeń w Syryni ul. Raciborska 3, w których moŜe znajdować się maksymalnie 
      6 wychowanków, 

      3)   pomieszczeń w Gorzycach, ul. Zamkowa 8: w których moŜe znajdować się maksymalnie  
            6 wychowanków. 
3. Przy placówce znajdują się Mieszkania Chronione, będące pod bezpośrednim nadzorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 
 

§ 4 
 
1. Placówka w Gorzyczkach ze względu na specyfikę działań realizuje swoje zadania w ramach 
    placówki socjalizacyjnej zapewniając całodobową opiekę i wychowanie wychowankom 
    całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono 
    rodzinnej opieki zastępczej. 
2. W szczególności Placówka zapewnia dzieciom: 
1)   całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, 
2) prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,  
      terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące 
      do Ŝycia społecznego, a dla wychowanków niepełnosprawnych – odpowiednią rehabilitację 
      i zajęcia specjalistyczne, 
3)   kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 
4)   podejmuje działania w celu powrotu wychowanka do rodziny, znalezienia rodziny 
      przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. 

 
§ 5 

 
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4, Placówka współpracuje  w szczególności z: 
1) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 
1) sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi, 
2) rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, 
3) instytucjami oświatowymi, 
4) zakładami opieki zdrowotnej, 
5) kościołami i związkami wyznaniowymi, 
6) organizacjami społecznymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka  

i rodziny, 
7) środkami masowego przekazu, 
8) środowiskiem lokalnym. 
 

§ 6 
 

1. Placówka w trakcie podejmowania działań na rzecz wychowanka w miarę moŜliwości 
    i potrzeb współpracuje z jego rodziną. 
2. Placówka tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, 
    a w szczególności rodziny zaprzyjaźnione. 

      3. Placówka podejmuje działania, przygotowujące wychowanków do samodzielnego Ŝycia. 
 
 
 
 



 
§ 7 

 
1. Placówka, realizując zaspokajanie potrzeb wychowanka, kieruje się w szczególności: 
1) dobrem wychowanka, 
2) poszanowaniem praw wychowanka, 
3) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 
4) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umoŜliwienie kształcenia, rozwój 
    zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, 
5) potrzeba działań przygotowujących do samodzielnego Ŝycia, 
6) poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego , a przede 
    wszystkim prawa do kontaktowania się z wychowankiem, 
7) potrzebą działań  w celu utrzymania więzi wychowanka z rodziną i umoŜliwienie jego powrotu 
    do rodziny. 
2. Zasady, o których mowa w ust.1, Placówka stosuje w szczególności przy opracowywaniu 
     indywidualnej diagnozy wychowanka i indywidualnego planu pracy z wychowankiem. 
 

§ 8 
 

Placówka realizuje indywidualny plan pracy z wychowankiem, prowadzi karty pobytu oraz inną 
niezbędną dokumentację dotyczącą wychowanka i jego rodziny. 
 

§ 9 
 
Placówka w ramach swojej działalności podstawowej prowadzi następujące działania: 
1) zapewnia całodobową opiekę i wychowanie wychowankom całkowicie lub częściowo 
    pozbawionym pieczy rodzicielskiej, 
2) zapewnia odpowiednie warunki mieszkaniowe, codzienne wyŜywienie, zaopatrzenie 
    w odzieŜ itp., 
3) zapewnia opiekę zdrowotną, 
4) prowadzi zajęcia socjalizujące, kompensacyjne, resocjalizujące, terapeutyczne, 
    rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do Ŝycia 
    społecznego, 
5) organizuje indywidualne i grupowe zajęcia wychowawcze, psychologiczne 
    i pedagogiczne, 
6) tworzy wychowankom warunki fizycznego psychicznego i poznawczego rozwoju 
    poprzez: 

a)   zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, 
b)  dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych wychowanka  
      z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki, jak  
      i z przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce, 
c)   uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych, 
d)  uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, 
e) uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownych do wieku 

                 wychowanka oraz organizowania czasu wolnego, 
f) przygotowywanie wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne 

                 postępowanie oraz uczenie samodzielności, 
g)  współuczestniczenie w procesie usamodzielnienia wychowanka. 

 
 
 
 



 
§ 10 

 
1.   Placówką kieruje Dyrektor odpowiedzialny za całokształt jej działalności. 
2.   Dyrektora zatrudnia organ prowadzący Placówkę, po zasięgnięciu opinii Dyrektora   
      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
3.   Dyrektor zatrudnia zastępcę dyrektora po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. 
4. Dyrektor jest pracodawcą oraz zwierzchnikiem słuŜbowym pracowników zatrudnionych 
      w Placówce. 
5. Dyrektor organizując pracę w placówce umoŜliwia pracownikom ustawiczne dokształcanie 
      i informuje ich o podstawowych zagadnieniach pedagogicznych związanych  
      z funkcjonowaniem placówki. 
6.   W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy placówki. 
 

§ 11 
 

1. Działalność placówki moŜe by uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem w szczególności 
jest: 

1)   rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce, 
2)  wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie 

                  indywidualnych zdolności dzieci, 
3)   zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówek, 
4)   promocja idei wolontariatu. 

2.  Wolontariuszem w placówce moŜe by osoba, która: 
1)  jest pełnoletnia, nie karana, 
2) została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania 

                 tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce, 
3)  została ubezpieczona przez dyrektora od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

                 powstałe podczas pracy, jeŜeli nie postanowiono inaczej. 
3. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem dyrektora, jego zastępcy lub wychowawcy 
     wyznaczonego przez dyrektora lub jego zastępcę. 
 
 

Dział IV 
Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do placówki 

 
§ 12 

 
1. Do placówki dzieci kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 
2. W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce moŜe nastąpić 
    na wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna prawnego. 
 

§ 13 
 
1. Podstawą skierowania do placówki jest: 

a) orzeczenie sądu, 
b) wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. 

2. Powiat kieruje dziecko do odpowiedniej placówki przy pomocy Powiatowego Centrum 
    Pomocy Rodzinie. 
 

 
 



 
 

Dział V 
Postanowienia końcowe 

 
 

§ 14 
 

1. Placówka moŜe gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych do 
dnia 31.12.2010 r.  

2. Rada Powiatu Wodzisławskiego w uchwale ustala źródła dochodów własnych oraz ich 
przeznaczenie. 

 
 

§ 15 
 

Wszelkie zmiany  i uzupełnienia Statutu dokonywane są w sposób przewidziany dla przyjęcia 
Statutu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLVIII/    /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. 

 
 

Zmiana statutu jednostki wynika z wejścia w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej 
ustawy o finansach publicznych. 
Obecna treść statutu została rozszerzona o zapis: 
1.W Dziale I, § 1 wprowadza się przejrzystość zapisu aktów prawnych na podstawie których 
funkcjonuje jednostka. 
2.W Dziale III § 5 dodano punkt 1, który otrzymuje brzmienie:  
„1.W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4, Placówka współpracuje  w szczególności z: 

1) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 
2) sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi, 
3) rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, 
4) instytucjami oświatowymi, 
5) zakładami opieki zdrowotnej, 
6) kościołami i związkami wyznaniowymi, 
7) organizacjami społecznymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny, 
8) środkami masowego przekazu, środowiskiem lokalnym.” 

3. W Dziale III § 10 dodano punkty 1, 2, 3, 4, które otrzymują brzmienie: 
„1.   Placówką kieruje Dyrektor odpowiedzialny za całokształt jej działalności. 
  2.   Dyrektora zatrudnia organ prowadzący Placówkę, po zasięgnięciu opinii Dyrektora   
      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
  3.  Dyrektor zatrudnia zastępcę dyrektora po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. 
  4. Dyrektor jest pracodawcą oraz zwierzchnikiem słuŜbowym pracowników zatrudnionych 
 w Placówce.” 
W obecnej treści statutu zmieniono zapis: 
1. w Dziale III § 3 pkt 3.z „Przy placówce znajdują się 2 pokoje hostelowe, które mogą być 

wykorzystane dla 2 matek z dzieckiem w sytuacji przemocy w rodzinie.” na „Przy placówce 
znajdują się Mieszkania Chronione, będące pod bezpośrednim nadzorem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.” 

Obecna treść statutu Powiatowego Domu Dziecka  w  uwzględnia wcześniej wprowadzone zmiany. 
 
 
          DYREKTOR 
      Powiatowego Centrum Pomocy 
      Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
 
             /-/ mgr Irena Obiegły 
 
 


