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UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego dotychczas
w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu”
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i), pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku
z art. 93 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111ze zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 czerwca 2020 r. dokonuje się połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Gnieźnieńskiego, tj. Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego
dotychczas w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu”
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.
2. W wyniku połączenia, o którym mowa w ust. 1 placówki opiekuńczo – wychowawcze zostaną
włączone w strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przejmie do wykonywania zadania tych
placówek.
§ 2. Mienie znajdujące się w zarządzie połączonych placówek o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie
przekazane w zarząd Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie na podstawie
inwentaryzacji wszystkich składników majątku.
§ 3. Z dniem 1 czerwca 2020 r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/337/2006 Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka
w Trzemesznie w Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dariusz Pilak
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/

/2020

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i) oraz pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, a także podejmowanie uchwał w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Według art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
samorządowe jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, łączą organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w myśl art. 12 ust. 3 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, łącząc jednostki budżetowe organ określa
przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie łączonych jednostek.
Zgodnie z art. 93 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej powiat może połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy
zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a jeżeli połączenie obejmuje
odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie, formy instytucjonalnej pieczy zastępczej
prowadzone są w ramach tej jednostki. Jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej są
placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. domy dziecka, natomiast powiatowe centrum pomocy
rodzinie jest jednostką pomocy społecznej.
Z dniem połączenia Dom Dziecka w Gnieźnie oraz dom dziecka funkcjonujący dotychczas
w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” zakończą
swoją działalność w formie odrębnych jednostek budżetowych, a ich zadania będą realizowane
w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. Jednocześnie z mocy art. 231
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, z dniem połączenia pracownicy ww. placówek
opiekuńczo - wychowawczych staną się pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie.
Dokonane niniejszą uchwałą połączenie ww. jednostek organizacyjnych Powiatu
Gnieźnieńskiego ma na celu racjonalizację i poprawienie efektywności gospodarowania
środkami publicznymi oraz sprawniejsze wykonywanie zadań przez powiat. Bez wątpienia
utworzenie jednostki wielofunkcyjnej pozwala na lepszą identyfikowalność świadczeniobiorców
i łatwiejszą ich dostępność do świadczeń. Możliwe jest kompleksowe wsparcie, a także lepszy
przepływ informacji zarówno w zakresie potrzeb świadczeniobiorców jak i oferty oraz
możliwości powstałych z połączenia placówek. Również połączenie to przyczyni się do
skuteczniejszego monitorowania wykorzystania środków z pomocy społecznej, wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej oraz pozwoli efektywniej wykorzystywać zasoby kadrowe i majątkowe.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego
uchwały w tej sprawie.

Id: D4169DC2-B3C2-4362-9524-E943C2E729A9. Projekt

Strona 1

