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z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/59/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Połańcu
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1592 z póź.zm.) w związku z art.12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.)
Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LI/59/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Połańcu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka w Połańcu, zwany dalej Domem działa na podstawie:”.
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142,poz. 1592
z póź.zm.)
2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz.1362 z póź.zm.)
3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ (Dz.U. Nr 149,
poz.887 ze zm.)
4. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 292,poz.1720)
2. § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka w Połańcu samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego dla dzieci
pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizuje zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego
środowiska rodzinnego. Placówka zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację życia do
czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.
2. Do zadań Domu należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku wychowania w rodzinnej atmosferze
2) realizacja niezbędnych potrzeb bytowych wychowanków
3) zapewnienie wychowankom właściwych warunków rozwoju poprzez:
a) realizację obowiązku szkolnego
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b) zdobywanie kwalifikacji zawodowych
c) wyrabianie pozytywnych nawyków społecznych w tym nawyku pracy
d) korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych
e) kształtowanie kultury osobistej i zachowań prozdrowotnych
f) przygotowanie do samodzielności oraz współżycia społecznego
g) wyrównywanie dysfunkcji rozwojowych
3. Dom współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, z ośrodkami pomocy
społecznej, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, szkołami do których uczęszczają dzieci, sądami
rodzinnymi i kuratorami, organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą dziecku i rodzinie, parafiami
kościoła katolickiego i jednostkami innych kościołów i związków wyznaniowych właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i dzieci.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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