
 

 

 

 

 

Uzasadnienie do  

Uchwały Nr XXVI/186/2012 

     Rady Powiatu Słupeckiego 

     z dnia 07 grudnia 2012r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod 

nazwą Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową.  

 

 

 Z dniem 1 stycznia 2010r. Rada Powiatu Słupeckiego na podstawie Uchwały  

Nr XXXIV/186/09 z dnia 25 września 2009r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu 

jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją 

Kryzysową, przekształciła komórkę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Słupcy – Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w jednostkę 

budżetową o nazwie: Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową, 

będący placówką wielofunkcyjną łączącą funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

interwencyjnego i wsparcia dziennego oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

 Zgodnie z art. 229 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2012r. wielofunkcyjne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na 

podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz 

specjalistyczno-terapeutycznego w rozumieniu niniejszej ustawy i do tych placówek w okresie  

12 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2013r. konieczna jest zmiana statutu 

Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, który 

funkcjonował będzie jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego  

z wyodrębnioną częścią organizacyjną dysponującą bazą noclegową i zapewniającą opiekę 

wychowawczą, czynną przez całą dobę, wykorzystywaną w sytuacjach kryzysowych, kiedy 

dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie  

- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem 

wykonawczym do ww. ustawy w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

      Wobec powyższego, podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały, jest konieczne  

i w pełni uzasadnione. 

 

  

 

 


