
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/ 246 / 2006 
 Rady Powiatu w Szydłowcu 
 z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

STATUT 
RODZINNEGO  DOMU  DZIECKA  W   WYSOKIEJ  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej działa w szczególności na podstawie następujących 
aktów prawnych: 

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), 

2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  
z późniejszymi zmianami), 

3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), 
4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331), 
5. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie 

szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania 
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością
ośrodków adopcyjno- opiekuńczych (Dz. U. Nr 214 poz. 1812), 

§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej 
prowadzoną przez Powiat Szydłowiecki. 

2. Rodzinny Dom Dziecka jest jednostką budżetową finansowana przez budżet Powiatu 
Szydłowieckiego prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych  
w ustawie o finansach publicznych. 

3. Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka jest Wysoka Nr 10A. 
4. Nazwa jednostki brzmi „Rodzinny Dom Dziecka". 

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 3

1. Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej: 
a) zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz 

zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne,  
społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na 
podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia, 

b) tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny 
zastępczej lub przysposabiającej, 

c) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,
d) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu, 



e) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych  
i szkolnych, 

f) ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, 
centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno- opiekuńczym. 

2. Rodzinny Dom Dziecka współpracuje z ośrodkiem adopcyjno- opiekuńczym  
i centrum pomocy w celu sprawowania lepszej opieki nad dzieckiem i jego 
wychowania. 

III. GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 4

1. Działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej finansowana jest z budżetu 
Powiatu Szydłowieckiego. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo- finansowy ustalony na okres 
roku kalendarzowego. 

3. Księgowość prowadzona jest według planu kont dla jednostek budżetowych. 
4. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. 

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 5

1. Działalnością Rodzinnego Domu Dziecka kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektor organizuje działalność Rodzinnego Domu Dziecka, odpowiada za całość 

działalności i reprezentuje go na zewnątrz. 
3. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu Szydłowieckiego po zasięgnięciu opinii 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. 
4. Starosta Szydłowiecki jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora. 
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy  

i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników 
Rodzinnego Domu Dziecka. 

§ 6

Szczegółową organizację Rodzinnego Domu Dziecka a także specyfikę i zakres 
sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora  
w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu  
i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ

§ 7

1. Nadzór nad działalnością Rodzinnego Domu Dziecka sprawuje Starosta Szydłowiecki 
przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szydłowcu. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda 
Mazowiecki poprzez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8

Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 
 


