
UCHWAŁA NR XXI/160/04 
Rady Powiatu Sieradzkiego 
Z dnia 15 grudnia 2004 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                 
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) 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 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. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                   
1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-
wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900),  

3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na 
kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze 
środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, 
niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów 
pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla 
nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz.U. 
Nr 81, poz. 909) 

4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad 
przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 74, poz. 862), 

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) §8 otrzymuje brzmienie: 
,, §8.  1. Placówka dysponuje 34 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 18 
lat. 

                    2. W placówce mogą przebywać na dotychczasowych zasadach  
   wychowankowie po uzyskaniu pełnoletności do czasu ukończenia  
                       szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem    
                       pełnoletności. 
              3. Osoby pełnoletnie kontynuujące naukę po ukończeniu szkoły,               

o której mowa w ust. 2 mogą nadal przebywać w placówce, na 
warunkach określonych przez starostę’’. 

§2. Pozostałe postanowienia Statutu Domu Dziecka w Tomisławicach nie 
ulegają zmianie. 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego. 
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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