
- Projekt - 
Uchwała Nr XXII/........../2012  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku  

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 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 

 
Zmienia się uchwałę Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka  
w Gorzyczkach w ten sposób, że: 
§ 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 
    „1.  Placówka łączy formy organizacyjne: 

a) całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 30 
dzieci powyżej 7 do 18 roku życia, 

b) mieszkania, stanowiące formę wyodrębnioną lokalowo i organizacyjnie dla 12 dzieci. 
2. Przy realizacji swych zadań Placówka współpracuje z sądem, powiatowym centrum 
pomocy rodzinie, asystentem rodzin, organizatorem rodzinnym pieczy zastępczej, 
ośrodkiem adopcyjnym oraz innymi osobami i instytucjami, które wspierają działania  
Placówki.” 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXII/      /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2012 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Domowi     
Dziecka w Gorzyczkach. 

 
 
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach działa w oparciu o statut nadany uchwałą  

Nr XVII/199/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie 

nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. W związku  

z przeprowadzoną w dniach 4-29 czerwca br. kompleksową kontrolą  

w zakresie organizacji i funkcjonowania Placówki, zespół inspektorów Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, w celu uniknięcia zaleceń wskazujących na utworzenie 

kolejnej placówki na bazie nowych pomieszczeń przy ul. Wałowej 30, zaproponował zmianę 

zapisu w statucie Placówki, stanowiącym załącznik do uchwały, w następujący sposób:  

§ 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

    „1.  Placówka łączy formy organizacyjne: 

a) całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 30 

dzieci powyżej 7 do 18 roku życia, 

b) mieszkania, stanowiące formę wyodrębnioną lokalowo i organizacyjnie dla 12 dzieci. 

2. Przy realizacji swych zadań Placówka współpracuje z sądem, powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, asystentem rodzin, organizatorem rodzinnym pieczy zastępczej, 

ośrodkiem adopcyjnym oraz innymi osobami i instytucjami, które wspierają działania  

Placówki.” 

Tym samym uzasadniony jest przedstawiony projekt uchwały. 

 

        Dyrektor 
           Powiatowego Domu Dziecka 
             w Gorzyczkach 
 

       /-/ mgr Joanna Kasendra 

 

 
 


