UCHWAŁA Nr
/2021
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia
2021 r.
w sprawie:

utworzenia Domu dla Dzieci „Na Lipowcu" — placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity — Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 12 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
— Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity — Dz. U. z 2020
roku, poz. 821 ze zm.).
Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:
51
1. Z dniem 1 lipca 2021 roku utworzyć Dom dla Dzieci „Na Lipowcu" - placówkę
opiekuńczo-wychowawczą
typu
socjalizacyjnego,
mieszczącą
się
w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Lipowskiej 9.
2. Wyposażyć placówkę, o której mowa w ust. 1 w budynek
położony w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Lipowskiej 9, wraz z mieniem
ruchomym stanowiącym wyposażenie tego budynku.
52
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, o której mowa w § 1,
jest jednostką organizacyjną Powiatu Bielskiego i funkcjonuje w formie jednostki
budżetowej.
53
Placówce opiekuńczo-wychowawczej, o których mowa w § 1, nadać
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
54
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
55
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia
2021 r.
w sprawie:

/2021

utworzenia Domu dla Dzieci „Na Lipowcu" — placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo
wychowawczej typu socjalizacyjnego począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku nie może
być wyższa niż 14.
Powiat Bielski zakupił w roku 2020 nieruchomość położoną w CzechowicachDziedzicach przy ul. Lipowskiej 9 na cele utworzenia nowej placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego przeznaczonej dla 14 wychowanków (osób).
W

dotychczas

funkcjonującej

placówce

opiekuńczo-wychowawczej

typu

socjalizacyjnego Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, przy
ul. Legionów 81 zmniejszona zostanie liczba miejsc do 14 dzieci. Ponadto placówka ta
będzie pełnić funkcję placówki obsługującej Dom dla Dzieci „Na Lipowcu" i Ośrodek
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.
Rozwiązanie to umożliwi prawidłową realizację procesu deinstytucjonalizacji
pieczy

zastępczej,

zapewnienie

wspólnej

obsługi

administracyjnej,

finansowej

i organizacyjnej oraz realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia opieki
i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców.
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Załącznik
do uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia

STATUT
Domu dla Dzieci „Na Lipowcu" - placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Dom dla Dzieci „Na Lipowcu" - placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego, zwana dalej „placówką" jest jednostką organizacyjną Powiatu
Bielskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- niniejszego Statutu.
2. Placówka jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3. Placówka jest samorządową jednostką budżetową.
Rozdział II
Siedziba i obszar działania
§ 2.1. Siedzibą placówki jest gmina Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9.
2. Placówka prowadzi działalność statutową na terenie Powiatu Bielskiego.
Rozdział III
Przedmiot działania
§ 3.1. Przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie całodobowej opieki
i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, do
czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót do rodziny, umieszczenia
w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie przysposabiającej.
2. Placówka realizuje zadania poprzez:
a) zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka w szczególności emocjonalnych,
rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
b) przygotowanie wspólnie z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
c) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;

a

d) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
e) zapewnienie dostępności do ksztalcenia dostosowanego do wieku dziecka i jego
możliwości rozwojowych;
f) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
g) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie
5 4. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówki zapewnia Ośrodek
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach.
§ 5.1. Placówką kieruje dyrektor jednostki obsługującej — Ośrodka Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej dyrektorem, przy pomocy
wyznaczonego wychowawcy.
2. Dyrektor reprezentuje placówkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
całoksztalt jej działalności.
3. Dyrektor dokonuje czynności prawnych w imieniu placówki na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Starostę Bielskiego.
4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników placówki.
§ 6. 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Dyrektor dokonuje wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym
placówki, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.
§ 7. Typ placówki, jego szczegółową organizację oraz zakres sprawowanej opieki
określa regulamin organizacyjny.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 8.1. Placówka używa podłużnej pieczęci zawierającej co najmniej następującą treść:
Dom dla Dzieci „Na Lipowcu"
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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