UCHWALA NR 223/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 15 maja 2012 roku
zmieniajqca Uchwale^ Nr 243/2005 Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego
Domu Dziecka w Sulejowie.

Dzialajaj: na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza^dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z2008 r., Nr 180 poz. 1111, N r 2 2 3, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 92, poz.

753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 93 ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690),
Zarzad Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co nast^puje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka w Sulejowie stanowi^cym
zala^cznik do uchwaly Nr 243/2005 Zarzadu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
6 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka
w Sulejowie, zmienionym uchwaly Nr 326/2006 z dnia 28 wrzesnia 2006 r. wprowadza si?
naste_pujajce zmiany:
1 ) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Dom dziala w szczegolnosci na podstawie:
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej (Dz. U.
Nr 149 poz. 887 z pozn. zm.),
- rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zast^pczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pozn.

zm.),
- niniejszego Regulaminu".
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Do Domu przyjmowane s^ dzieci na zasadach wynikaja^cych z ustawy
0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastej)czej oraz rozporzq.dzenia Ministra Pracy
1 Polityki Spolecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zast^pczej
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720)".
3) wprowadza si? Rozdzial 5 a ,,Prawa i obowia^zki wychowankow" o tresci:
,,Rozdzial 5 a
Prawa i obowiqzki wychowankow

§24
1. Dzieci przebywaja^ce w Domu moga^tworzyc samorzajd, ktory stanowi Samorzaji Domu.
2. Zasady wyboru i dzialania organow samorz^du okresla regulamin uchwalony przez dzieci
przebywaja^ce w placowce.
3. Wychowankowie 33. wspolgospodarzami Domu i powinni bye wdrazani do pracy na rzecz
placowki, stosownie do ich wieku i mozliwosci.
4. Prawa i obowia^zki wychowankow:
1) Wychowanek ma prawo do:
a) ochrony i poszanowania jego godnosci oraz zyczliwego i podmiotowego
traktowania,
b) wyrazania wtasnych poglajjow przy jednoczesnym poszanowaniu praw i reputacji
innych osob,
c) swobody wyznawania wlasnej religii,
d) opieki lekarskiej, specjalistycznej,
e) dost^pu do dobr kulturalno-oswiatowych,
f) kontynuowania tradycji rodzinnych,
g) taj emnicy korespondencj i.
h) utrzymywania osobistych kontaktow z rodziny
i) powrotu do rodziny naturalnej
j)

stabilnego srodowiska wychowawczego

k) ksztalcenia, rozwoju uzdolnieri, zainteresowari i indywidualnosci oraz zabawy
i wypoczynku
1) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego zycia
m) zgloszenia pracownikom placowki, cztonkom rodziny faktu naruszenia jego praw,
takze anonimowego jego zgloszenia na drodze telefonicznej, elektronicznej czy
listownej do Rzecznika Praw Dziecka
n) zapoznania si$ z niniejszym regulaminem
2) Wychowanek ma obowiazek:
a) uznawania godnosci i podmiotowosci innych osob,
b) poszanowania mienia wlasnego, wspolmieszkaricow i Domu,
c) poszanowania pracy,
d) ponoszenie odpowiedzialnosci za wtasne zycie, higiene^ oraz rozwoj,
e) przestrzegania postanowieri zawartych w regulaminie,
f)

realizowania obowiazku szkolnego,

g) aktywnego

uczestnictwa

w

zaj^ciach

socjalizacyjnych,

korekcyjnych,

kompensacyjnych i terapeutycznych,
h) dbania o kultur? slowa,

i) przestrzegania zakazu palenia tytoniu ,
j)

przestrzegania zakazu uzywania srodkow odurzaja^cych, narkotycznych oraz
spozywania alkoholu i innych uzywek,

k) przestrzegania

zasad

bezpieczenstwa

w

czasie korzystania

z

urza^dzeh

elektrycznych i mechanicznych,
1) przestrzegania ciszy nocnej ktora obowiazuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
5. Samorza^d moze przedstawic wychowawcy oraz dyrektorowi wnioski i opinie
we wszystkich sprawach Domu, w szczegolnosci dotyczajcych realizacji podstawowych
spraw wychowankow takich jak:
1) prawo do organizacji zycia Domu,
2) prawo redagowania i wydawania gazetki,

3) prawo organizowania dziaialnosci oswiatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie
z wlasnymi

potrzebami

i mozliwosciami organizacyjnymi w porozumieniu

z dyrektorem,
4) prawo wyboru wychowawcy pelnia^cego rol? opiekuna samorzajdu.".
4) pozostate paragrafy Regulaminu otrzymuja, kolejna^ numeracj?.
§ 2. Wykonanie uchwaiy povvierza si? Dyrektorowi Domu Dziecka w Sulejowie.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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