Uchwała Nr XLV/469 /2022
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 14 marca 2022 roku
zmieniająca uchwałę własną nr XLVIII/479/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U z 2020 r. poz.920 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 1, ust.2 i art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j .Dz.U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.) oraz
art.11 ust. 2 art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 305 z późn. zm.).

§1
Uchwała nr XLVIII/479/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
nadania statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku zostaje zmieniona w następujący
sposób :
- Statut Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje
brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr L/527/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę własną Nr XLVIII/497/2013 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Załącznik do Uchwały Nr
XLV/469/2022
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 14 marca 2022r.

STATUT
Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
I. Przepisy Ogólne
§1
Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku zwany dalej DDz. w Sanoku jest publiczną placówką
opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.
§2
Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.
zm.).
3) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1282 z późn.zm.).
4) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).
5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960).
6) Niniejszego statutu.
7) Innych przepisów szczególnych regulujących funkcjonowanie tego typu placówek.
8) Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu.
§3
DDz. w Sanoku jest jednostką organizacyjną Powiatu Sanockiego prowadzoną w formie jednostki
budżetowej.
§4
DDz. w Sanoku podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonego
przez Wojewodę Podkarpackiego
§5
Siedzibą DDz. w Sanoku jest miasto Sanok.

§6
DDz. w Sanoku jest pracodawcą dla Dyrektora DDz. w Sanoku i zatrudnionych w DDz. w Sanoku
pracowników.
§7
Działalność DDz. w Sanoku finansowana jest z:
1) budżetu Powiatu Sanockiego,
2) dotacji z budżetu państwa,
3) innych środków.
§8
Nadzór nad działalnością DDz. w Sanoku sprawuje Wojewoda Podkarpacki.
§9
Powiat Sanocki może zlikwidować DDz. w Sanoku po uzyskaniu zgody Wojewody Podkarpackiego.

II. Cel i przedmiot działania
§ 10
Celem działalności DDz. w Sanoku jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym
opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej, zastępczej lub jego usamodzielnienia się.
§ 11
Do podstawowych zadań DDz. w Sanoku należy:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych
potrzeb,
2) zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych
rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego,
a dzieciom niepełnosprawnym odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych,
3) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny
przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej,
5) współpraca z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny,
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
6) współpraca z osobami i instytucjami, które podejmą się wspierania działań wychowawczych
placówki, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli
osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej.

III. Struktura zarządzania i zadania Dyrektora DDz. w Sanoku

§ 12
1. Pracą DDz. w Sanoku kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Sanockiego.
3. Za pracodawcę DDz. w Sanoku – czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor DDz.
w Sanoku.
4. Za pracodawcę DDz. w Sanoku – czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora
dokonuje Starosta Sanocki.
§ 13
Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania DDz. w Sanoku oraz kierowanie jego
działalnością.
2) Składanie w imieniu DDz. w Sanoku oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych na podstawie i w zakresie określonym upoważnieniem Zarządu Powiatu
Sanockiego.
3) Reprezentowanie DDz. w Sanoku na zewnątrz.
4) Wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.
§ 14
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady działania jednostki określa regulamin organizacyjny
ustalony przez Dyrektora DDz. w Sanoku po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.
§ 15
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w DDz. w Sanoku regulują przepisy o pracownikach
samorządowych.

IV. Gospodarka finansowa DDz. w Sanoku
§ 16
1. DDz. w Sanoku prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek
budżetowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej DDz. w Sanoku jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki.
3. DDz. w Sanoku prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
§ 17
Zmiany w Statucie DDz. w Sanoku dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 18
Statut uzgodniono ze związkami zawodowymi działającymi w Domu Dziecka im. Św. Józefa
w Sanoku.

