UCHWAŁA NR IX/73/2019
RADY POWIATU W SANDOMIERZU
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży
w Łoniowie i przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego
i interwecyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki i nadania statutu
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz.511 ), art. 12 ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.
U z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 180 pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.z 2018r. poz.998 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292,
poz.1720), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XL/245/2013 w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego dla Dzieci i Młodzieży
w Łoniowie i przekształcenia placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego
pod nazwą: Domy dla dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki i nadania statutu wprowadza się
następujace zmiany :
1) w załączniku Nr 1- w statucie Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie §
6 otrzymuje brzmienie:
"§6
1. Domy obsługiwane przez Centrum realizują zadania:
1) socjalizacyjne: Dom Nr 1, Dom Nr 2, Dom Nr 3,
2) interwencyjne: Dom Nr 4, zabezpiecza miejsce dla małoletnich w ciązy. W wyjątkowych przypadkach
może zabezpieczyć opiekę wychowawczą nad wychowanką - małoletnią matką z dzieckiem.
2. Centrum poprzez Domy zapewnia całodobową opiekę wychowawczą dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej.";
2) w załączniku Nr 2 - w statucie Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Łoniowie § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5
1. Dom Nr 1 jest placówką socjalizacyjną zapewniającą opiekę wychowawczą dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
2. Dom Nr 1 zajmuje się dziećmi powyżej 10 roku życia do 18 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach w placówce mogą przebywać osoby powyżej 18 roku życia, nie dłużej
niż do ukończenia 25 lat.
4. W przypadku rodzeństwa oraz w wyjątkowych przypadkach wiek przyjmowanego dziecka może być
poniżej 10 roku życia.";
3) w załączniku Nr 3- w statucie Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 w Łoniowie § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5
1. Dom Nr 2 jest placówką socjalizacyjną zapewniającą opiekę wychowawczą dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
2. Dom Nr 2 zajmuje się dziećmi powyżej 10 roku życia do 18 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach w placówce mogą przebywać osoby powyżej 18 roku życia, nie dłużej
niż do ukończenia 25 lat.
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4. W przypadku rodzeństwa oraz w wyjątkowych przypadkach wiek przyjmowanego dziecka może być
poniżej 10 roku życia.";
4) w załączniku Nr 4 - statut Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 3 w Łoniowie § 5 otrzymuje brzmienie:
"§5
1. Dom Nr 3 jest placówką socjalizacyjną zapewniającą opiekę wychowawczą dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
2. Dom Nr 2 zajmuje się dziećmi powyżej 10 roku życia do 18 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach w placówce mogą przebywać osoby powyżej 18 roku życia, nie dłużej
niż do ukończenia 25 lat.
4. W przypadku rodzeństwa oraz w wyjątkowych przypadkach wiek przyjmowanego dziecka może być
poniżej 10 roku życia.".
5) w załączniku Nr 5 - w statucie Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Łoniowie § 5 otrzymuje brzmienie:
"§5
1. Dom Nr 4 jest placówką interwencyjną zabezpieczającą opiekę wychowawczą nad dziećmi poniżej
10 roku życia w sytuacjach kryzysowych wymagających natychmiastowej interwencji do czasu powrotu
rodziny lub przeniesienia do rodzinnej lub instytucjonalnej formy opieki zastępczej. W uzasadnionych
przypadkach interwencyjnego przyjęcia - mogą być przyjmowane dzieci młodsze.
2. W uzasadnionych przypadkach w placówce mogą przebywać osoby powyżej 18 roku życia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25 lat.
3. W przypadku rodzeństwa oraz wyjątkowych przypadkach wiek przyjmowanego dziecka może być
poniżej 10 roku życia.";
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Huk
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UZASADNIENIE
Statut Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie został przyjęty
uchwałą Nr XL/245/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013r.
Przedstawiając projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu jednostki ujednolicono zapisy,
uwzględniono zmiany i nowelizację obowiązujących przepisów prawa.
Zmiany wprowadzone w Statucie wynikają ze zmian zadań jednostki i usprawnią
funkcjonowanie Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie.
Biorąc pod uwagę powyższe, przedłożenie niniejszego projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Statutu jest zasadne.
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