
  

UCHWAŁA NR 254/XXXI/2018 

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 175/XXVIII/09 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 3 grudnia 2009 roku 

w sprawie Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie 

Andrzej Sobolewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 września 2018 r.

Poz. 3590



Załącznik do uchwały Nr 254/XXXI/2018 

Rady Powiatu w Augustowie 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

STATUT 

RODZINNEGO DOMU DZIECKA W AUGUSTOWIE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Rodzinny Dom Dziecka mieszczący się w Augustowie przy ul. Wypusty 13, zwany dalej „Domem", 

jest jednostką organizacyjną Powiatu Augustowskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną 

w formie jednostki budżetowej. 

Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 998  

z późn. zm.), działającym w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 995 

z późn. zm.). 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.). 

4) aktu założycielskiego z dnia 1 lipca 1998 r. Kuratora Oświaty w Suwałkach o założeniu Rodzinnego Dom 

Dziecka w Augustowie, 

5) decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24.01.2012 r. udzielającej zezwolenia na prowadzenie placówki 

opiekuńczo - wychowawczej, w której może przebywać 7 dzieci: Rodzinnego Domu Dziecka 

w Augustowie na czas nieokreślony. 

6) niniejszego Statutu. 

§ 2. Siedzibą Domu jest miasto Augustów. 

§ 3. Dom na pieczęciach, formularzach używa nazwy: Rodzinny Dom Dziecka w Augustowie. 

Rozdział 2 

Zadania Domu 

§ 4. 1. Dom tworzy jedną wieloosobową rodzinę dla dzieci, które zostały pozbawione całkowicie lub 

częściowo opieki ze strony rodziny biologicznej. Realizuje zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego 

środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację życia do czasu 

powrotu do rodziny biologicznej, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub gdy nie jest możliwy powrót do 

rodziny biologicznej lub adopcja Dom zapewnia opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym 

i przygotowanie do usamodzielnienia. 

2. Szczegółowe zadania Domu określone są w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Dom wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności: 

1) Wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; 

2) Umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; 

3) Współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. 

Rozdział 3 

Struktura organizacyjna Domu 

§ 5. Organizację i zasady funkcjonowania Domu, a także zakres i specyfikę sprawowanej opieki określa 

regulamin organizacyjny Domu uchwalony przez Zarząd Powiatu w Augustowie. 
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Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Domu 

§ 6. 1.  Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków. 

3. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

4. Obsługę finansowo-księgową Domu zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu. 

§ 8. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 
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