
UCHWAŁA NR XXV/195/2016 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

Z DNIA 19 września 2016 r.  

 

w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego –

Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Godzisławiu 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 

i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. 

poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 

i poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257), w związku art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 575) dysponując zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego na likwidację Rodzinnego 

Domu Dziecka w Godzisławiu – Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się powiatową jednostkę organizacyjną – 

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Godzisławiu, zwaną dalej Placówką. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art 12 pkt. 8 lit. i ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

powiatu, dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych 

oraz wyposażenia ich w majątek.  

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe 

z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. 

 

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

wojewoda wydaje zgodę na likwidację placówki opiekuńczo- wychowawczej, jeżeli 

starosta zapewni właściwą pieczę zastępczą dzieciom z tej placówki. Warunek ten został 

spełniony.  

 

W powiecie szczecineckim funkcjonuje pięć rodzinnych domów dziecka o charakterze 

rodzinnej pieczy zastępczej. Zasadnym jest ujednolicenie systemu wsparcia dziecka 

i dalszy rozwój rodzinnych form opieki. Likwidacja placówki opiekuńczo-wychowawczej 

nie pozbawi opieki przebywającym dotychczas w placówce wychowankom, gdyż z dniem 

1 stycznia 2017 roku zachowana zostanie ciągłość tej opieki poprzez podpisanie umowy na 

prowadzenie rodzinnego domu dziecka, ale o charakterze rodzinnej pieczy zastępczej.  
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