
UCHWAŁA NR XXIX/172/06 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany nazwy jednostki - Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu

w Kisielanach oraz nadania statutu.

Na podstawie art. 238 ust. 3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się. co następuje:

§1

Dotychczasową nazwę jednostki organizacyjnej powiatu „ Dom Dziecka na Zielonym 
Wzgórzu w Kisielanach” zmienia się na nazwę „Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach”.

§2

Domowi na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach nadaje się statut stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2006 roku.
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Załącznik
do Uchwały nrXklX/l 72/06
Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 28 kwietnia 2006r

Statut Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

§1

1. Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, zwany dalej „Domem” jest 
wielofunkcyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą.

2. Dom łączy działania socjalizacyjne, interwencyjne i terapeutyczne.

§2

Dom jest powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki 
budżetowej.

§3

Siedzibą Domu jest miejscowość Kisielany Żmichy, gmina Mokobody, powiat 
siedlecki, województwo mazowieckie.

§4

Dom realizuje zadania własne powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania 
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności przez:

1) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania,
2) zaspokajanie potrzeb dziecka pozbawionego trwale bądź czasowo opieki rodziców,
3) przygotowywanie diagnozy sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie wskazań do

dalszej pracy z dzieckiem,
4) zapewnienie schronienia i opieki całym rodzinom, które znalazły się w sytuacji 

kryzysowej,
5) umożliwianie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu,
6) stwarzanie warunków nieletnim matkom, aby mogły realizować się w roli rodzica i

ucznia,
7) umożliwienie czasowego zamieszkiwania wychowankom usamodzielniającym się 

na kontrakcie.

§5

Wykonując zadania wynikające z § 4 Dom współpracuje w zakresie opieki i 
wychowania dzieci w szczególności z :

1) Centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na 
miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,

2) Ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi,
3) Szkołami, do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed 

umieszczeniem ich w Domu,



4) Sądami rodzinnymi,
5) Organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w 

środowisku rodziców dzieci,
6) Parafiami kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i 

związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz 
deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Domu,

7) Policją,
8) Poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami

specj a 1 istycznymi,
9) Organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się statutowo pomocą dzieciom lub

rodzinie.

1. Organem Domu jest Dyrektor Domu, zwany dalej Dyrektorem.
2. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz.

§7

1. Do zadań Dyrektora należy:
1) realizacja zadań Domu określonych w § 4,
2) kierowanie sprawami administracyjnymi Domu,
3) wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników Domu,
4) wydawanie regulaminów, instrukcji i innych aktów wewnętrznych,
5) współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi 

podmiotami we wszelkich sprawach dotyczących Domu i jego zadań,
6) wykonywanie wszelkich innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania Domu.

2. Wykonując zadania określone w ust 1 Dyrektor może powoływać zespoły i komisje 
a w szczególności zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

§8

Zarząd Powiatu w Siedlcach w regulaminie organizacyjnym uchwali szczegółową 
organizację i zasady funkcjonowania Domu.
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