
UCHWAŁA NR XXXIII/179/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2013, poz. 595) oraz art. 12 ust.1 pkt. 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2009, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.1) ) w związku z art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135 z poźn. zm.2) ) oraz Uchwałą Nr XXX/162/2013 Rady 
Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu 
rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży, ul. Hallera 25, 
87-140 Chełmża, za zgodą Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lipca 2013 r.  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 lipca 2013 r. likwiduje się powiatową jednostkę budżetową - Placówkę Opiekuńczo – 
Wychowawczą w Chełmży, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża zwaną dalej „Placówką”. 

§ 2. Całodobową opiekę i wychowanie dzieciom ze zlikwidowanej Placówki zapewniają rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie innych powiatów oraz rodzice 
biologiczni. 

§ 3. 1. Mienie dotychczas użytkowane przez likwidowaną Placówkę z dniem 1 sierpnia 2013 r. przeznacza się 
dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Chełmży. 

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

§ 4. Z dniem 1 sierpnia 2013 roku istniejące na dzień 31 lipca 2013 r. należności i zobowiązania likwidowanej 
Placówki stają się należnościami i zobowiązaniami Powiatu Toruńskiego. 

§ 5. Dokumentację zlikwidowanej Placówki przejmuje Starosta Toruński. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Dz. U. z 2011r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 
1386, Nr 240 poz.1429 oraz Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r.  poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 154.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej 
właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących 
tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Zaś zgodnie 
z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe 
z zastrzeżeniem odrębnych ustaw tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. 

Realizując prorodzinny kierunek polityki społecznej oraz biorąc pod uwagę rosnące koszty prowadzenia 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży Rada Powiatu Toruńskiego Uchwałą nr XXX/162/2013 
z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej 
poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża 
przyjęła „Program poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 
likwidację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży” zwany dalej „Programem”. Zgodnie z art. 107 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podmiot prowadzący 
placówkę opiekuńczo – wychowawczą nie może jej zlikwidować bez zgody wojewody, który wydaje taką 
zgodę jeżeli starosta zapewni właściwą pieczę zastępczą dzieciom z tej placówki. W dniu 18 lipca 2013r. Zarząd 
Powiatu Toruńskiego złożył wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wyrażenie zgody na likwidację 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża – zgodnie z zał. nr 
8 harmonogram nr 1 Programu. Do wniosku załączony został wykaz wychowanków przebywających 
w Placówce oraz ich akta stanowiące udokumentowanie, że w okresie 1 stycznia 2013r. do dnia 19 lipca 2013r. 
Powiat wszystkim wychowankom przebywającym w likwidowanej Placówce zabezpieczył dalszą opiekę 
i wychowanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie innych powiatów,  jak również dzieci powróciły do rodziców biologicznych. 
W dniu 24 lipca 2013 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyraził zgodę na likwidację Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Chełmży. 

Likwidując jednostkę budżetową Rada Powiatu Toruńskiego określa przeznaczenie mienia znajdującego się 
w zarządzie tej jednostki. Zgodnie z zał. 8 do Programu - harmonogram nr 2 pn.  Reorganizacja 
Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie, z uwagi na 
zwiększoną liczbę osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Toruńskiego zainteresowanych korzystaniem 
z różnorodnych form terapii zajęciowej, wsparciem i aktywizacją, nauką samodzielności oraz integracją 
społeczną, na bazie zlikwidowanej Placówki zorganizowany zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy. 
W związku z powyższym mienie dotychczas użytkowane przez likwidowaną Placówkę z dniem 1 sierpnia 
2013r. przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie na potrzeby funkcjonowania ŚDS. 

Z uwagi na uzyskaną zgodę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 24 lipca 2013 r. na likwidację 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem 
zakończenia procesu likwidacji Placówki zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Toruńskiego „Programem 
poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży”. 
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