
 

 

UCHWAŁA NR XXII/229/2020 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 25 września 2014 r. ze zmianami, w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka 

w Gorzyczkach 

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz 

mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się z dniem 1 stycznia 2021 r. uchwałę Nr XLVII/456/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 25 września 2014 roku ze zmianami, w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Domowi Dziecka 

w Gorzyczkach, w ten sposób, że: 

1) w załączniku do uchwały w § 1 skreśla się punkt 4), 

2) w załączniku do uchwały § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci powyżej 10 roku życia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, placówka 

zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 10 roku życia. 

3. Placówka przy realizacji zadań współpracuje z sądem, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

asystentami rodzin, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodkiem adopcyjnym i innymi 

osobami i instytucjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Adam Krzyżak 
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