
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 295/XLVI/10 
 

RADY POWIATU  W   OTWOCKU 
z dnia 14 września 2010 r. 

 
w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli 

 
 
 Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.             
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)           
oraz  art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 2140 z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 4, art. 80 ust.1 pkt 2,            
art. 84 ust.1 pkt 1 i art. 85 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej             
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Tworzy się Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli w gminie Celestynów, zwany 
dalej „Domem”. 

 
§ 2. Dom jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, 

prowadzoną przez Powiat Otwocki i przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

 
§ 3. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i jednostką budŜetową 

Powiatu Otwockiego. 
 
§ 4. Zasady i funkcjonowanie Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony 

przez Zarząd Powiatu.  
 
§ 5. Dom działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Powiatu. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie           

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 
 Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone 
ustawami zadania publiczne o charakterze pomocy społecznej. 

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu 
naleŜy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy. 

Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej 
Powiatu Otwockiego (art. 6 pkt 5 ww. ustawy o pomocy społecznej) oraz jednostką 
budŜetową (art. 85 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej). 

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jednostki budŜetowe tworzą organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.  
 Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli, gmina Celestynów wynika           
z wykazu potrzeb społecznych przedłoŜonych Radzie Powiatu w 2010 r. oraz uchwały 
budŜetowej  Powiatu Otwockiego na 2010 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 


