Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr Nr XXXVII/225/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 września 2017r.

STATUT
DOMU DZIECKA
W TUCHOLI

Tuchola 2017

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Dom Dziecka w Tucholi działa na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.
1870 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r.
poz. 814 z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2016r. poz. 902 z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047
z późn. zm.);
5) Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm)
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720 z
późn. zm);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.).
§2
Dom Dziecka w Tucholi jest jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego.
§3
Siedzibą Domu Dziecka w Tucholi jest Tuchola, ul. Kościuszki 16, 89-500
§4
Nadzór nad działalnością sprawuje Starosta Tucholski.
Rozdział II
Cele i zadania
§5
Celem Domu Dziecka w Tucholi jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie
obowiązujących standardów.
§6
1. Dom Dziecka w Tucholi jest placówką opiekuńczo – wychowawczą
socjalizacyjną, całodobową, przeznaczoną dla dzieci powyżej 10. Roku życia.

2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo –
wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo –
wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych
wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia
dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.
3. Wychowanek może przebywać w Domu Dziecka w Tucholi do ukończenia
pełnoletności.
4. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w placówce na
dotychczasowych zasadach do 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania
nauki szkolnej i przestrzegania regulaminu placówki.
5. Dom Dziecka w Tucholi jest placówką socjalizacyjną, przeznaczoną dla 30
dzieci.
Rozdział III
Organizacja
§ 7.
1. Domem Dziecka w Tucholi kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu
Tucholskiego.
3. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz oraz kieruje działaniami Domu
w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka
w Tucholi.
§ 8.
Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w Domu Dziecka w Tucholi
sprawuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
§ 9.
Teren działalności Domu Dziecka w Tucholi obejmuje Powiat Tucholski oraz w miarę
wolnych miejsc w placówce także teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 10.
1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
3. Działalność Domu jest finansowana z budżetu Powiatu Tucholskiego.

4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

UCHWAŁA NR ……………………
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tucholi

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.)
Rada Powiatu Tucholskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Domowi Dziecka w Tucholi w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 3. Traci moc § 1. pkt. 5 Uchwały Nr XXXVI/248/2006 Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 14 czerwca 2006r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Organem właściwym do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie jest organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – w niniejszej sprawie Rada Powiatu
Tucholskiego.
W związku z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi działalność
Domu Dziecka w Tucholi – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.) wprowadza się statut
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Wobec powyższego uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.

