Uchwala Nr VII/51/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym / tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1
1.Zamierza się zlikwidować powiatową jednostkę organizacyjną Dom Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu.
2.Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do wypracowania i przedstawienia Radzie rozwiązań
zapewniających całodobową opiekę i wychowanie wychowankom placówki określonej w ust.
1 celem wszczęcia procedur związanych z likwidacją .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu jest całodobową, publiczną placówką
opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Powiat Sztumski.
Placówka ta zapewnia obecnie 26 wychowankom / w wieku od 13 do 18 lat roku życia /
pozbawionym opieki rodzicielskiej, ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich potrzeby
bytowe, rozwojowe, edukacyjne, a także korzystanie z przysługujących na podstawie
przepisów prawa świadczeń zdrowotnych .
Zaspakajanie potrzeb życiowych dzieci winno być realizowane zgodnie z określonym
przez prawo standardami usług opieki i wychowania, których aktualna placówka nie spełnia,
a wdrożenie ich stanowiłoby duże obciążenie finansowe dla Powiatu Sztumskiego.
Biorąc powyższe pod uwagę władze powiatu podjęły w 2010 roku decyzję w sprawie
budowy dwóch mniejszych domów dziecka w Szropach i Dzierzgoniu, spełniających
wymagane standardy opieki i wychowania. a Wojewoda Pomorski wydał warunkową zgodę
na dalsze prowadzenie Domu Dziecka „ Młodych Orląt” w Dzierzgoniu do czasu osiągnięcia
wymaganych standardów usług opiekuńczo-wychowawczych.
W roku bieżącym budowa wymienionych wyżej 2 mniejszych placówek domu dziecka
zostanie zakończona. W związku z tym Zarząd Powiatu przystąpił do opracowania koncepcji
utworzenia dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Placówki tego typu tworzą jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, dla których nie
znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. Koszty prowadzenia placówek są
niższe, aniżeli obecnej placówki domu dziecka.
Warunkiem opracowania i wdrożenia koncepcji Zarządu Powiatu jest znalezienie osób lub
podmiotów chętnych i spełniających warunki do prowadzenia placówek typu rodzinnego.

