
ZARZAD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka ]0
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

163/2008Uchwala Nr .•.•..•....
Zarzadu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..?...e.~~r.p'nia 2008r.

W sprawie zmiany Uchwaly Nr 135/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie

uchwalenia regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka w Glusku 13.

Na podstawie art. 33 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie
powiatowym (Oz.u. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pózno zm.) w zwiazku z art. 19 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z pózno
zm.) oraz §14 Rozporzadzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 19 pazdziernika 2007 r. w
sprawie placówek opiekunczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201; poz. 1455 z pózno
zm.)
Zarzad Powiatu Nowodworskiego uchwala, co nastepuje:

§1

Tresc §24 regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka w Glusku 13 otrzymuje nowe nastepujace

brzmienie:

W placówce wychowankowie maja prawo do:

1. zapewnienia stabilnego srodowiska wychowawczego,

2. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzina,

3. powrotu do rodziny naturalnej,

4. traktowania w sposób sprzyjajacy poczuciu godnosci i wartosci osobistej,

5. ochrony przed arbitralna lub bezprawna ingerencja w zycie prywatne dziecka,

6. praktyk religijnych zgodnych z wola rodziców i potrzebami dziecka,

7. dostepu do informacj i,

8. wyrazania opinii w sprawach, które go dotycza,

9. ochrony przed ponizajacym traktowaniem i karaniem,

lO.otrzymywania kieszonkowego - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

II.otrzymania, przy usamodzielnieniu, pomocy rzeczowej i pienieznej 

przewidzianej w obowiazujacych przepisach szczególowych,

12. odwolania sie od kary i decyzji podjetych w jego sprawie.
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§2

Pozostala czesc uchwaly pozostaje bez zmian.

§3

Wykonanie Uchwaly powierza sie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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UZASADNIENIE

Do Uchwaly Zarzadu Powiatu Nowodworskiego w sprawie zmiany uchwaly
uchwalajacej regulamin Rodzinnego Domu Dziecka w Glusku 13.

Zmiana uchwaly w sprawie regulaminu Rodzinnego Domu Dziecka w Glusku 13

spowodowana jest koniecznoscia dostosowania regulaminu do sugestii zawartych w pismie

Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego z dnia 5 czerwca 2008 znak pIsma

WPS.II.MT/9032/43/07. Pismo sugerowalo zmiane stwierdzenia "zapewnia sie" zawartego

w §24 w/w regulaminu na "maja prawo do", jak równiez dostosowanie katalogu praw

dziecka do artykulu 70 ust. 3 Ustawy o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z

pózno zm.)

W zwiazku z powyzszym podjecie niniejszej uchwaly jest konieczne i uzasadnione.
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Pan
Marek Raczka
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim .

Odp.owiadajac na pisma z dnia 18.06.2008 r. znak: PCPR 8239/59/08
datyczace interpretacji slów zawartych w regulaminach .organizacyjnych
placówek r.odzinnych z terenu pawiatu n.ow.odworskieg.o,uprzejmie informuje.

Zgadnie ze Slownikiem jezyka p.olskieg.o pod red. Mieczyslawa Szymczaka,
slawa: zapewniac.oznacza czynic cos pewnym, gwarantowac komus cos,
sprawiac, ze ktos cos uzyska; nat.omiast "miec prawo do czegos" .oznacza byc
uprawnionym do wykonywania czegos, do korzystania z czegos,
do rozporzadzania czyms.
W zwiazku z p.owyzszym dziecka w placówce opiekuncza - wychowawczej jest
trakt.owane jaka padmiot czynn.osci i jest uprawnione do karzystania ze swaich
praw.
Prawa .dziecka wynikaja z kategorii praw czl.owieka i sa jedynie
uszczegól.owione ze wzgledu na niep.owtarzalnosc dziecka jako jedn.ostki
ludzkiej. Mówimy .onich w relacjach: wladza - jedn.ostka, c.o .oznacza, ze jezeli
dziecka ma prawa, ta panstwa musi zagwarantowac mu m.ozliw.osc korzystania
z tego prawa. Prawa przysluguja kazdemu i nie zaleza .odwykonywanych
.ob.owiazków, praw nie m.ozna pazbawic lub zawiesic. Prawa dziecka m.oga
padlegac ·.ograniczeniom, ale tylko takim, które sa przewidziane przez ustawe.
Równiez placówka opiekUl1czo - wychowawcza jest z.obowiazana do realizacji
praw dziecka zawartych miedzy innymi w Konstytucji Rzeczyp.osp.olitej
P.olskiej (Dz. U. 1997 Nr 78, paz. 483 z pózno zm.) .oraz K.onwencji o prawach
dziecka (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526).

Zgadnie z § 14 ust. 2 razp.orzadzenia Ministra Pracy i Palityki Sp.olecznej z dnia
19 pazdziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekunczo - wychowawczych
(Dz. U. Nr 201, paz. 1455) regulamin zawiera sposób realizacji praw dziecka
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W zwiazku z przeslanymi do tut. Wydzialu dokumentami dotyczacymi
placówek rodzinnych dzialajacych na terenie Powiatu Nowodworskiego
uprzejmie informuje, ze po przeprowadzonej analizie stwierdzono nastepujace
nieprawidlowosci.
Regulaminy organizacyjne rodzinnych domów dziecka w Glusku i Cegielni
Kosew<J nie zawieraja zapisów dotyczacych realizacji praw dziecka,
wymaganych przepisami § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dhia19 'pazdziernika 2007 r. w spniwie phic'ówek opiekunczo 
wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
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Krzysztof Kapusta
Starosta
Powiatu Nowodworskiego
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Wobec powyzszego uprzejmie informuje, ze decyzja administracyjna w sprawie
wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie ww. placówek bedzie mogla
byc wydana po uzupelnieniu nadeslanych dokumentów.

Z powazaniem

ZAS~!1.~.:rYREKTORA

Wyj2'~.!t~r~Wioslawa Kacpb-ek-8ieganska


