UCHWAŁA Nr 111/25/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku w Dom Dla Dzieci nr 1
w Więcborku i Dom Dla
Dzieci nr 2 w Więcborku, przekształcenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Małej Cerkwicy w Dom Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy oraz przekształcenia
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w
Więcborku w Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku oraz nadania mu statutu.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zml.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 20772) oraz art. 93 ust. 2, art. 95 ust. 3 i art. 97 ust. la ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998, ze zm 3) uchwala się,
co następuje:
§1.Z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształca się:
1) Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Więcborku w Dom Dla Dzieci nr 1 w Więcborku i
Dom Dla Dzieci nr 2 w Więcborku;
2) Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Małej Cerkwicy w Dom Dla Dzieci nr 3 w Małej
Cerkwicy;
3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z
siedzibą w Więcborku w Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku.
§2. Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku zapewnia obsługę administracyjną,
organizacyjną i specjalistyczną wyodrębnionym w Centrum placówkom opiekuńczo wychowawczym:
1) Domowi Dla Dzieci nr 1 w Więcborku;
2) Domowi Dla Dzieci nr 2 w Więcborku;
3) Domowi Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy.
§3. Centrum Administracyjne Domów Dla dzieci w Więcborku jest jednostką organizacyjną Powiatu
Sępoleńskiego i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej.
§4- Centrum Administracyjnemu Domów Dla Dzieci w Więcborku nadaje się statut w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§5. 1. Mienie przekształcanego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przeznacza się na wyposażenie Centrum
Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku.
2. Mienie przekształcanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku przeznacza się na
wyposażenie Domu Dla Dzieci nr 1 w Więcborku i Domu Dla Dzieci nr 2 w Więcborku.
3. Mienie przekształcanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Małej Cerkwicy przeznacza się
na wyposażenie Domu Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy.
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zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z2018r. poz. 1000,1349,1432
zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693
zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018r. poz. 416, 1076, 1544

§6. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Więcborku z filią w Małej Cerkwicy poprzez wyodrębnienie: Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Placówki
Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Małej
Cerkwicy.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 111/25/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub
specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz
osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z
zastrzeżeniem ustępu 3a.
Stosownie do postanowień tego przepisu wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Więcborku zapewnione będzie miejsce zamieszkania w dwóch nowo wybudowanych 14 osobowych
domach. W związku z powyższym koniecznym stało się przekształcenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Więcborku w dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dla dzieci).
Dodatkowo zmienia się nazwę z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku na Dom Dla Dzieci
nr 1 i Dom Dla Dzieci nr 2, a także Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy na Dom Dla
Dzieci nr 3. Zmiana nazwy podyktowana jest intencjami ww. ustawy, aby tworzyć dzieciom domową
atmosferę pod każdym względem, również nazewnictwa.
Na podstawie art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym powiat może
zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom
organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotychczas taką obsługę dla
placówek opiekuńczo - wychowawczych w Więcborku i Małej Cerkwicy świadczy obecne Centrum
Administracyjne PO-W. Dodatkowo art. 97 ust. la ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
stanowi, że w przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, na podstawie przepisów o
samorządzie powiatowym, placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor jednostki
obsługującej (np. Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci), która prowadzi wspólną obsługę, przy
pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy.
Mając powyższe na uwadze, proponuje się przekształcenie dotychczasowego Centrum PO-W w
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku, które jako powiatowa jednostka organizacyjna,
funkcjonować będzie w formie jednostki budżetowej. Centrum obsługiwać będzie placówki opiekuńczo
wychowawcze (domy dla dzieci), które znajdują się w jego strukturach organizacyjnych. Dyrektor jednostki
(Centrum Administracyjne DDD) kieruje jednocześnie placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, które
znajdują się w strukturach tej jednostki organizacyjnej. Nowe, jednolite nazwy placówek - „Domy"(nr 1, 2 i
3), nie tylko są przyjazne z nazwy dla wychowanków, ale również stanowią klarowny element organizacyjny
w polityce powiatu dotyczącej wspierania rodziny. Organizacja placówek jest rozwiązaniem optymalnym,
mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w pracy placówek, wymogi prawne, jak i sytuację kadrową
Centrum, w tym placówek opiekuńczo - wychowawczych.

