
UCHWAŁA NR XXXI/257/05
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w statucie Domu Dziecka w Tomisławicach

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2001 r., z Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz.2703 oraz z 
2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz. 788. Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487 i Nr 180, poz. 
1493) Rada Powiatu Sieradzkiego postanawia:

§ 1.  W Statucie  Domu Dziecka w Tomisławicach stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały Nr XXII/149/2001 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 23 lutego 2001 r. zmienionym 
Uchwałą Nr VIII/43/03 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 17 czerwca 2003 r.  w sprawie 
zmiany  w statucie  Domu Dziecka  w Tomisławicach  oraz  Uchwałą  Nr  XXI/160/04  Rady 
Powiatu Sieradzkiego z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w statucie Domu Dziecka w 
Tomisławicach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
,,§ 1. Dom Dziecka w Tomisławicach działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 
593 z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.  Nr 37, poz. 331)

3) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
udzielania  pomocy  na  usamodzielnienie,  kontynuowanie  nauki  oraz 
zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45)

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. 
w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu  opieki i 
wychowania  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  nadzoru  nad 
działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. Nr 214, poz. 1812),

5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 
357 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych mających 
zastosowanie  w odniesieniu  do pracowników pedagogicznych  zatrudnionych  w 
Domu Dziecka,

6) niniejszego statutu nadanego przez Radę Powiatu Sieradzkiego’’

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
   ,,§5. 1. Dom Dziecka w Tomisławicach jest placówką socjalizacyjną.
           2. Do zadań placówki należy:

1) zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowanie oraz 
zaspokajanie  jego niezbędnych potrzeb,

2) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, 
kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych 
rekompensujących brak wychowania i przygotowujących do życia 



społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiedniej 
rehabilitacji i zajęć specjalistycznych,

3) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywanie opóźnień 
rozwojowych i szkolnych,

4) podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny 
naturalnej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w 
rodzinnych formach opieki zastępczej,

5) praca z rodziną dziecka,
6) organizowanie dla swoich wychowanków odpowiedniej formy opieki 

w środowisku, grupy usamodzielniających oraz  kontaktu  z 
rodzinami zaprzyjaźnionymi,

7) może prowadzić hostel.’’;

3) uchyla się § 7
4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie
                       „1.Placówka dysponuje 33 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat”;
5)   § 9 otrzymuje brzmienie:
                      ,,§ 9.  Dom Dziecka współpracuje w szczególności z:

1) powiatowymi  centrami  pomocy  rodzinie  i  ośrodkami  pomocy 
społecznej,  właściwymi  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  lub 
pobytu rodziców dzieci,

2) ośrodkami  adopcyjno  –  opiekuńczymi  prowadzącymi  poradnictwo  i 
terapię dla rodziców dzieci,

3) szkołami, do których uczęszczają i szkołami do których uczęszczały 
dzieci przed umieszczeniem ich w placówce,

4) sądami rodzinnymi,
5) kuratorami sadowymi,
6) policją,
7) organizacjami  zajmującymi  się  statutowo  pomocą  rodzinom, 

działającymi            w środowisku rodziców dzieci,
8) rodzinami  biologicznymi,  opiekunami  oraz  rodzinami 

zaprzyjaźnionymi,
9) Parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych 

kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na 
miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową 
rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej.”;

6)  po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
            ,,§12a.  Dzieci przebywające w placówce mogą tworzyć samorząd’’.
     
              §2. Pozostałe postanowienia Statutu Domu Dziecka w Tomisławicach nie ulegają 
zmianie.

              §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

              §4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.                     


