Uchwała Nr IX/58/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2011 roku.

w sprawie 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./ oraz art.
12 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm./ w związku z art. 85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz.. 1362 z późn. zm./ Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
1.Postanawia się zlikwidować całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom
Dziecka „Młodych Orląt” z siedzibą w Dzierzgoniu ul.Wojska Polskiego będącą powiatową
jednostką organizacyjną
2.Ustala się otwarcie likwidacji na dzień 1 czerwca 2011 roku, a zakończenie likwidacji na
dzień 31 sierpnia 2011 roku.
3.Całodobową opiekę i wychowanie wychowankom z likwidowanego Domu Dziecka
„Młodych Orląt” przejmie od dnia 1 września 2011 roku wyłoniony w drodze odrębnego
konkursu podmiot, któremu Powiat Sztumski powierzy realizację zadania publicznego w
w/w zakresie w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Szropach
oraz typu socjalizacyjnego w Dzierzgoniu.
4.Podmioty , o których mowa w ust. 3 , wskazane zostaną w uchwale zmieniającej niniejszą
uchwałę po ich wyłonieniu w konkursach, które będą rozstrzygnięte najpóźniej do 31 lipca
2011 roku.
§2
1.Mienie dotychczas użytkowane przez likwidowaną placówkę zadysponowane będzie w
następujący sposób:
1/nieruchomość, w której siedzibę ma likwidowana jednostka przekazana zostanie przez
likwidatora po zakończeniu likwidacji Powiatowi, który zadecyduje o jej przeznaczeniu,
2/majątek ruchomy likwidowanej jednostki staje się po zakończeniu likwidacji majątkiem
Powiatu, który zadecyduje o jego zagospodarowaniu w sposób wskazany przez Powiat,
2.Należności i zobowiązania likwidowanej placówki na dzień zakończenia likwidacji stają się
należnościami i zobowiązaniami Powiatu Sztumskiego.
§3
1.Zarząd Powiatu powoła likwidatora Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
2.Do zadań likwidatora należy w szczególności:
1/przeprowadzenie inwentaryzacji majątku będącego w posiadaniu placówki,
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2/sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień zakończenia likwidacji
placówki,
3/zaspokojenie roszczeń wierzycieli,
4/zawieranie umów w zakresie niezbędnym do likwidacji,
5/dokonanie zgłoszenia zmiany stanu faktycznego i prawnego właściwemu organowi
prowadzącemu rejestr placówek opiekuńczo –wychowawczych,
6/uregulowanie spraw wynikających ze stosunków pracy z pracownikami, w tym roszczeń
pracowniczych.
§4
Niniejsza uchwała traci moc wiążącą w przypadkach:
1/nie wyłonienia w konkursie podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 3 do prowadzenia
określonych typów całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2/nie uzyskania do dnia 31 sierpnia 2011 roku zgody Wojewody Pomorskiego na likwidację
Domu Dziecka „Młodych Orląt ‘ w Dzierzgoniu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 roku.
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Uzasadnienie:
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U.z 2009
roku, Nr 175, poz. 1362 z późn.zm/ do zadań własnych powiatu należy między innymi
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczowychowawczych. Organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconego
zadania podmiotom określonym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. w Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536/, a także
innym podmiotom uprawnionym określonym w cytowanej ustawie o pomocy społecznej.
Zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej odbywa się po
uprzednim przeprowadzeniu konkursu.
Art. 80 ustawy o pomocy społecznej stanowi , iż dziecko pozbawione częściowo lub
całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w całodobowej placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego lub socjalizacyjnego, która
zapewnia dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja
niezbędne potrzeby bytowe lub rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne, a także
korzystanie na podstawie odrębnych przepisów ze świadczeń zdrowotnych i kształceniu.
Powiat prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą nie może jej
zlikwidować bez zgody wojewody. Wojewoda wydaje zgodę na likwidację takiej placówki,
w przypadku ,gdy powiat zapewni właściwą opiekę wychowankom z tej placówki w rodzinie
zastępczej lub w innej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej /publicznej lub
niepublicznej/.
Zaspakajanie potrzeb życiowych dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych winno być realizowane zgodnie z określonymi przez prawo standardami.
Powiat Sztumski prowadzi obecnie całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą
Dom Dziecka „Młodych Orląt w Dzierzgoniu / na dzień dzisiejszy przebywa w niej 21
wychowanków/, która nie spełnia wymaganych standardów usług opieki i wychowania .
Biorąc powyższe pod uwagę władze powiatu podjęły w 2010 roku decyzję o budowie dwóch
mniejszych domów dziecka w Szropach oraz Dzierzgoniu spełniających w/w standardy. W
czerwcu 2011 roku zakończona zostanie budowa wspomnianych wyżej budynków .
Zarząd Powiatu opracował koncepcję utworzenia dwóch całodobowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, w której przebywać będzie maksymalnie
14 wychowanków i typu rodzinnego, w której przebywać będzie maksymalnie 8
wychowanków. Placówki tego typu tworzą wielodzietną rodzinę dla wychowanków, dla
których nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej . Poza tym, według
wstępnych szacunków koszty prowadzenia obu placówek nie przewyższą kosztów
funkcjonowania obecnej placówki domu dziecka. Warunkiem wdrożenia w życie koncepcji
Zarządu jest likwidacja obecnego Domu Dziecka ‘Młodych Orląt” w Dzierzgoniu, i zlecenie
tego zadania uprawnionemu podmiotowi lub podmiotom wyłonionym w drodze odrębnego
konkursu .
Dodać należy ,że Powiat tworzy, przekształca i likwiduje jednostki budżetowe /taką jednostką
jest obecna placówka domu dziecka/ w trybie art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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