Uchwała Nr L/311/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 października 2010 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie
uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 154 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz.728) uchwala się,
co następuje:

§1
W Załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/248 Rady Powiat Sztumskiego z dnia 27
października 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010
Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu zmienia się w Rozdziale II zapisy punktu 2
p.n. „Harmonogram działań”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXXVIII/248 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2009r.
został przyjęty Program Naprawczy na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu.
Z uwagi na zmiany w harmonogramie poszczególnych działań zawartych w w/w
Programie oraz konieczność dostosowania liczby miejsc wychowanków do stanu faktycznego
należy dokonać aktualizacji Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka
„Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/311/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 października 2010 roku

2. Harmonogram działań
L.P.

Wyszczególnienie

1.

Budowa dwóch
domów dla dzieci w
Dzierzgoniu i
Szropach

2.

3.

Sposób realizac i

Wyposażenie
domów dla dzieci

1. Nabycie działek pod
budowę dwóch
domów w Dzierzgoniu
i Szropach
2. Przygotowanie
dokumentacji
projektowej

02.2010 –
05.2010

3. Przygotowanie i
ogłoszenie przetargu

06.2010 –
30.07.2010

4. Wyłonienie
wykonawcy

30.08.2010

5. Podpisanie umowy z
wykonawcą

07.09.2010

6. Rozpoczęcie budowy

09.2010

7. Zakończenie budowy
1. Zakup i wyposażenie
domów w odpowiedni
sprzęt i meble

do 05.2011
od 04.2011
do 06.2011

Przejście
wychowanków do
domów w
Dzierzgoniu i
Szropach

Placówka

realizuje

Termin
realizacji
06. 2009 –
01.2010

Koszt

Uwagi

1400 000

100 000

07.2011

powyższy

Program

Naprawczy,

przyjęty

Uchwałą

Nr XXXVIII/248 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2009 roku. Pierwotnie
przyjęty harmonogram działań, zakłada przejście wszystkich wychowanków z budynku przy
ul. Wojska Polskiego 3 do dwóch domów w terminie do 31.12.2010 roku.
Z uwagi na wydłużony proces formalnego nabycia działek pod budowę dwóch
domów dla dzieci, nastąpiło przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań
w pierwotnie przyjętym harmonogramie. Mimo pewnym opóźnieniom, poszczególne etapy są
realizowane. Przygotowano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonanie prac

budowlanych i wyłoniono wykonawcę. W dniu 07 wrzesień 2010 roku podpisana została
umowa z wykonawcą oraz przekazany plac budowy w Dzierzgoniu i Szropach. Rozpoczęcie
robót budowlanych zgłoszono na dzień 13 wrzesień 2010 roku.
Przyjęty harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji do końca maja 2011 roku.
Jednocześnie, wykonawca zobowiązał się zakończyć całe przedsięwzięcie w krótszym
terminie, w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
Placówka zobowiązana jest zrealizować Program Naprawczy do dnia 31 grudnia
2010 roku. W związku z opóźnieniem w realizacji powyższego zamierzenia, faktyczne
przejście do nowych form lokalowych nastąpi w lipcu 2011 roku, biorąc pod uwagę dobro
wychowanków związane ze zmianą środowiska oraz szkoły.
W związku z powyższym, proponuje się wariant przejściowy, polegający osiągnięciu
standardów opieki i wychowania w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz Oś W. Jagiełły
w oparciu o zmniejszenie liczby wychowanków. Zmniejszenie liczby miejsc do 20
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz Oś W. Jagiełły do 6 miejsc, umożliwia
wskazanie pomieszczeń takich jak: pomieszczenie do zajęć terapeutycznych i sportowych,
pokój gościnny, aneksy kuchenne – jedno pomieszczenie nie mniej niż na 10 wychowanków,
pomieszczenie do wypoczynku – jedno pomieszczenie nie mniej niż na 10 wychowanków,
pokój dla dzieci chorych, miejsce do cichej nauki, pomieszczenie do wypoczynku
w mieszkaniu przy Oś Jagiełły, odnosząc się do standardów zawartych w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek
opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
Opisana koncepcja została zaproponowana jako najkorzystniejsza ze względu na
czas niezbędny do osiągnięcia standardów opieki i wychowania. Priorytetem jest jak
najszybsze umieszczenie wychowanków przebywających w budynku przy ul. Wojska
polskiego 3 w małych autonomicznych formach lokalowych, które stworzą najlepsze warunki
przygotowania do usamodzielnienia.

