
Uchwała Nr . i ^ / O i ? 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 1 w Kowalewie 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) Zarząd 

Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

§1 
W Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 1 w Kowalewie, stanowiącym Załącznik 

do Uchwały Nr 194/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku 

dokonuje się następujących zmian: 

1. W rozdziale III „Wychowankowie" § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Dom Dziecka 

nr 1 posiada 14 miejsc dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

rodzicielskiej, w wieku powyżej 10 r.ż. do usamodzielnienia." 

2. W rozdziale III „Wychowankowie" § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Umieszczenie 

dziecka poniżej 10 r.ż. w Placówce jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec dziecka oraz w innych 

wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka 

lub dotyczy to rodzeństwa." 

3. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków" § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Do Placówki przyjmowane są 

dzieci w wieku powyżej 10 r.ż. do 18 r.ż.." 

4. W rozdziale IV „Zasady przyjmowania, zakończenia pobytu oraz urlopowania 

wychowanków" § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ Przyjęcie dziecka poniżej 10 r.ż. 

jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

umieszczona jest matka lub ojciec dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, 

szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa." 

§2 



Inne zapisy Regulaminu Organizacyjnego pozostają bez zmian. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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