- Projekt Uchwała Nr XVII/...../2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.
11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się statut Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§2
1. Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/519/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka
w Gorzyczkach.
2. Uchyla się uchwałę Nr LI/542/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 września
2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/519/2010 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Domowi Dziecka w Gorzyczkach.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XVII/....... /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

STATUT
Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach
Dział I
Postanowienia ogólne
§1
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach zwany dalej Placówką działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy o samorządzie powiatowym,
2) ustawy o pomocy społecznej,
3) ustawy o finansach publicznych,
4) ustawy o systemie oświaty,
5) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7) ustawy – Karta Nauczyciela,
8) niniejszego Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego.
§2
Placówka jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, działająca jako wyodrębniona budżetowa jednostka organizacyjna Powiatu
Wodzisławskiego.
Dział II
Nazwa i siedziba jednostki budżetowej
§3
1. Placówka działa pod nazwą:
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach.
2. Siedzibą Placówki są Gorzyczki (Gmina Gorzyce) ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki.
Placówka używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach
oraz w korespondencji nazwy „Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach,
ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyczki”.

Dział III
Przedmiot działalności
§4
1. Placówka łączy formy organizacyjne:
a) całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 30 dzieci
powyżej 7 do 18 roku życia,
b) mieszkania usamodzielnień, stanowiące formę wyodrębnioną lokalowo i organizacyjnie
dla 12 dzieci,

c) mieszkania chronione, umożliwiające integrację ze środowiskiem usamodzielnianym
wychowankom z placówek i rodzin zastępczych, będące pod bezpośrednim nadzorem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
2. Przy realizacji swych zadań Placówka współpracuje z sądem, powiatowym centrum
pomocy rodzinie, asystentem rodzin, organizatorem rodzinnym pieczy zastępczej oraz
innymi osobami i instytucjami, które wspierają działania placówki.
Dział IV
Organizacja i zarządzanie Placówką
§5
1. Placówką kieruje Dyrektor odpowiedzialny za całokształt jej działalności.
2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.
3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę
Powiatu Wodzisławskiego, o ile jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych
Placówki.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Placówki określa
regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.

Dział V
Gospodarka finansowa
§6
1. Placówka działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych.
2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez
Radę Powiatu Wodzisławskiego.
3. Majątek Placówki stanowi własność Powiatu Wodzisławskiego i może być
wykorzystywany tylko dla potrzeb związanych z działalnością statutową Placówki.
4. Dochody i wydatki Placówki realizowane są na podstawie przepisów ustaw o:
a) finansach publicznych,
b) dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
c) rachunkowości oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych.

Dział VI
Postanowienia końcowe
§7
Likwidacja Placówki może nastąpić za zgodą Wojewody przy jednoczesnym zapewnieniu
Starosty o umieszczeniu dzieci z tej Placówki we właściwej pieczy zastępczej.
§8
Zmiana statutu może nastąpić w trybie przewidywanym do jego nadania.

