Uchwała Nr XIII/77/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
zmieniającą uchwałę 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./, art. 12
ust. 1 pkt. 2 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./ i § 1 ust. 4 uchwały
Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie likwidacji
Domu Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu –
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
W § 1 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2011 roku w
sprawie likwidacji Domu Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu dokonuje się następujących
zmian :
1/ w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się otwarcie likwidacji na dzień 1 czerwca 2011 roku, a zakończenie likwidacji na
dzień 31 października 2011 roku”.
2/ w 1§ dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Całodobową opiekę i wychowanie wychowankom z likwidowanego Domu Dziecka
„Młodych Orląt” w Dzierzgoniu zapewni od dnia 1 września 2011 roku wyłoniona w
konkursie Fundacja „Bona Fide” z Dzierzgonia.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Uzasadnienie:
W dniu 26 maja 2011 roku Rada Powiatu Sztumskiego podjęła uchwałę Nr IX/58/2011 w
sprawie likwidacji Domu Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu .Otwarcie likwidacji tej
jednostki określono na dzień 1 czerwca 2011 roku, a zakończenie likwidacji na dzień 31
sierpnia 2011 roku. Według zapisów uchwały całodobową opiekę i wychowanie
wychowankom z likwidowanego Domu Dziecka Młodych Orląt przejąć ma wyłoniony w
drodze odrębnego konkursu podmiot, któremu Powiat powierzy w drodze umowy realizację
zadania publicznego w w/w zakresie w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego i socjalizacyjnego.
Zgodnie z przepisami cytowanej drugostronnie ustawy o pomocy społecznej powiat
prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą nie może jej zlikwidować
bez zgody wojewody, a wojewoda wydaje zgodę na likwidację w przypadku, gdy powiat
zapewni właściwą opiekę dzieciom z tej placówki w rodzinie zastępczej lub w innej
całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W dniu 16 maja 2011 roku Powiat Sztumski wystąpił z wnioskiem do Wojewody
Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu. W odpowiedzi na w/w pismo Wojewoda wskazał, iż może wyrazić zgodę na
likwidację obecnej placówki pod warunkiem
wskazania konkretnego podmiotu
zapewniającego całodobową opiekę wychowankom tej placówki.
Wskazać w tym miejscu należy, iż w dniu 19 lipca 2011 roku Zarząd Powiatu wybrał na
realizację wskazanego wyżej zadania publicznego /po przeprowadzonym uprzednio
konkursie/ Fundację Społeczną ‘BONA FIDE” z Dzierzgonia.
W dniu 21 lipca br. Zarząd wystąpił z ponownym wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o
wydanie postanowienia o wyrażeniu zgody na likwidację obecnej placówki Domu Dziecka
„Młodych Orląt” w Dzierzgoniu przesyłając jednocześnie uchwałę Nr 36/2011 Zarządu
Powiatu z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej przedłożonej przez Fundację Społeczną „BONA FIDE” z
Dzierzgonia.
Postanowieniem Nr PS-VI.9421.6.2011 z dnia 28 lipca Wojewoda Pomorski wyraził zgodę na
likwidację Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu, ponieważ Powiat spełnił wymóg
konieczny zgody na likwidację określony w art. 85 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
Poza powyższym ze względów organizacyjno-technicznych zachodzi konieczność
przedłużenia o 2 miesiące likwidacji placówki Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

