
 

 

UCHWAŁA NR XX/184/20 

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Dzięgielowie 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.               

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po przeprowadzaniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady 

Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala: 

§ 1. Nadaje się Statut Domu Dziecka w Dzięgielowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Stanisław Kubicius 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Poz. 6227



Załącznik do uchwały Nr XX/184/20 

Rady Powiatu Cieszyńskiego 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

Statut 

Domu Dziecka w Dzięgielowie 

Dom Dziecka w Dzięgielowie, zwany dalej: „Domem” prowadzi działalność na podstawie: 

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

Dz. U. z 2020 r.,  poz. 821), 

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 

z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1282), 

6) innych właściwych przepisów prawa. 

§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Cieszyńskiego, działającą w formie jednostki           

budżetowej. 

2. Siedziba Domu mieści się w Dzięgielowie (43-445), ul. Rolnicza 1. 

3. Ustaloną nazwą placówki jest: Dom Dziecka w Dzięgielowie. 

4. Obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową i specjalistyczną Domu, jako jednostki obsługiwanej 

zapewnia Dom Dziecka w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 2 jako jednostka obsługująca. 

§ 3. 1. Domem kieruje Dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 2, zwany dalej: 

„Dyrektorem”, przy pomocy wyznaczonego wychowawcy. 

2. Dyrektor Domu zapewnia sprawne funkcjonowanie, organizację pracy Domu oraz realizację  jego zadań 

statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Domem oraz za całokształt gospodarki  finansowej 

Domu. 

4. Dyrektor dokonuje czynności prawnych na podstawie i w granicach upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu, udzielonego przez Zarząd Powiatu. 

5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do          

osób zatrudnionych w Domu i jest ich przełożonym służbowym. 

§ 4. 1. Zadaniem Domu jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, zaspokojenie ich 

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych 

i religijnych. 

2. Dom realizuje plany pomocy dzieciom opracowane na podstawie obowiązujących przepisów. 

3. Dom podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny. 

4. Dom umożliwia dzieciom kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej. 

5. Dom zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. 

6. Dom obejmuje dzieci działaniami terapeutycznymi i zapewnia im korzystanie z przysługujących 

świadczeń zdrowotnych. 
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7. Dom przygotowuje dzieci do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. 

§ 5. Typ Domu, szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Domu określa  

Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. 

§ 6. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów oraz roczny plan 

finansowy wydatków. 

2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy 

o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. 

3. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na 

rachunek dochodów budżetu Powiatu. 

§ 7. Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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