
UCHWALA NR 2221XXVll112
RADY MIEJSKIEJ LOMZY

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę nr 3051XLIV/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia
statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej z siedzibą w Łomży

przy ulicy Rybaki 14

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "i" oraz art. 92 ust l pkt l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r., Dz. U
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.,
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.,
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157 poz. 1241; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, w
związku z art. 229 ust.3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887;zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690;
zm. Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 579 z późno zm. oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 i 1241; z
2010 r., Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.
1578, Nr 257, poz. 1726, z późno zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale nr 305IXLIV /09 z dnia 27 maja 2009 r w sprawie uchwalenia statutu
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej z siedzibą w Łomży przy ulicy
Rybaki 14 wprowadza się następujące zmiany:

l) w tytule uchwały skreśla się wyraz "Wielofunkcyjnej"

2) w § l uchwały skreśla się wyraz "Wielofunkcyjnej"

3) w tytule statutu skreśla się wyraz "Wielofunkcyjnej"

4) w § l ust.1 statutu skreśla się wyraz" Wielofunkcyjna"

5) w § 2ust.1 statutu punkt 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690, zm. Dz. U. z 2012
r. Nr O, poz. 579 z późno zm.)",

6) w § 2 ust. l statutu punkt 6 otrzymuje brzmienie:

"Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720)"

7) w § 4 ust.2 statutu otrzymuje brzmienie "Wojewoda Podlaski prowadzi nadzór nad
działalnością placówki, monitoruje zgodność zatrudnienia pracowników jednostek
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi
kwalifikacjami."

8) w § 5 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie "Do zadań priorytetowych Placówki należy:
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l) spełnianie podstawowych funkcji rodziny w zakresie opieki i wychowania
zapewniając wychowankom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny
własnej całodobową opiekę iwychowanie.

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i
formach wynikających z indywidualnych potrzeb wychowanków.

3) przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.

4) utrzymanie kontaktów z biologicznymi rodzicami lub innymi bliskimi członkami
rodziny wychowanka.

5) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie
rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3 . Traci moc Uchwała nr 2 141XXV1l2 z dnia 20 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę
nr 3051XLIV/09 z dnia 27maja 2009 r w sprawie uchwalenia statutu Wielofunkcyjnej
Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej z siedzibą w Łomży przy ulicy Rybaki 14.

§ 4 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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