
Uchwała nr XVI/100/2007  

Rady Powiatu Sztumskiego  

z dnia 28 grudnia 2007 roku  

 

w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego Domu Dziecka „Młodych 

Orląt” w Dzierzgoniu na lata 2007-2010, niezbędnego dla osiągnięcia 

standardów wyznaczonych aktami prawnymi  

Na podstawie art. 12 pkt.  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z póżn. zm.) oraz 

w związku z art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się co następuje:  

 

                                                        §1 

Program Naprawczy Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu na 

lata 2007-2010, niezbędny dla osiągnięcia standardów wyznaczonych aktami 

prawnymi, stanowiący załącznik do Uchwały.  

 

      §2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego. 

 

 

      §3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



Uzasadnienie  

 

 Zgodnie z art. 154 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) placówki opiekuńczo-

wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są zobowiązane do 

opracowania programu naprawczego do końca 2007 roku.  

Nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

dokonaną w grudniu 2006 roku określono, iż placówki opiekuńczo-

wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do 

realizacji programu naprawczego do dnia 31.12.2010r.  

Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu nie osiągnął wymaganego 

standardu oraz nie posiada Programu Naprawczego, w związku z tym 

opracowano tenże Program.  

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie przedmiotowej 

uchwały.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XVI/100/2007 

                                                                                                          Rady Powiatu Sztumskiego 

                                                                                                          z dnia 28 grudnia 2007 rok.  

Program Naprawczy Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu na lata 

2007-2010, niezbędny dla osiągnięcia standardów wyznaczonych aktami 

prawnymi 

 

 Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. 

U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo 

wychowawczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 37, poz. 331), całodobowe placówki 

opiekuńczo-wychowawcze zobligowane zostały do spełnienia standardu 

świadczonych usług. Dom Dziecka „ Młodych Orląt” w Dzierzgoniu jest 

placówką nieposiadającą w pełni wymaganych standardów. Do końca 2007 r. 

placówka ta winna przedstawić plan naprawy określający niezbędną procedurę 

i terminy wdrożenia w/w standardów. 

 

 

 

 Plan dochodzenia do standardów przedstawia się następująco: 

 

L.p. Zadania Termin realizacji 

1. Wyprowadzenie Grupy Usamodzielnienia z 

budynku Domu Dziecka „ Młodych Orląt” w 

Dzierzgoniu do zakupionego przez Powiat 

Sztumski mieszkania 

2007/2008 rok 

2. Utworzenie trzech grup wychowawczych w 

budynku Domu Dziecka „ Młodych Orląt” z 

siedzibą w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska 

Polskiego 3, z limitem miejsc 10 

wychowanków na jedną grupę 

wychowawczą 

2009 rok 

 



 

Uzasadnienie 

W Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu od 2002 roku 

systematycznie prowadzono działania w celu osiągnięcia standardów 

określonych w ustawie o pomocy społecznej.  W ramach tych działań Zarząd 

Powiatu Sztumskiego Uchwałą Nr 25/2004 z dnia 13 października 2004 roku, 

zatwierdził Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka :Młodych Orląt” w 

Dzierzgoniu. Zawierał on regulacje powołujące do funkcjonowania oraz zasady 

działania i pracy Grupy Usamodzielnienia, a także organizacje i zasady działania 

Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Kolejnym etapem dochodzenia do 

obowiązujących standardów usług były podjęte działania w celu zmniejszenia 

limitu wychowanków w tej placówce. Zarząd Powiatu Sztumskiego Uchwałą Nr 

12/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku, zatwierdził nowy Regulamin 

Organizacyjny Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu, zmniejszając limit 

wychowanków z 47 na 40. W wyniku wprowadzonych regulacji aktualna 

struktura organizacyjna placówki przedstawia się następująco:  

1. Placówka Socjalizacyjna- limit miejsc 30 wychowanków. W ramach 

placówki Socjalizacyjnej funkcjonują dwie grupy wychowawcze.  

2. Grupa Usamodzielnienia z limitem miejsc- 10 wychowanków.  

3. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.  

 

Powiat Sztumski wykazując troskę o los dzieci i młodzieży 

pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej i przygotowanie ich do 

dorosłego życia, podjął decyzję o zakupie na potrzeby wychowanków 

wchodzących w skład Grupy Usamodzielnienia (10 osób), samodzielnego 

mieszkania w Dzierzgoniu. Dzięki temu Dom Dziecka „Młodych Orląt” 

osiągnie wymagane standardy dotyczące limitu wychowanków, tj. 30 

osób, które zostaną podzielone na trzy grupy wychowawcze.  

 

 

 


