
UCHWAŁA NR 42/14
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia Pana Adama Piksy do kierowania Placówką Opiekuńczo – 
Wychowawczą typu Rodzinnego - Rodzinnym Domem Dziecka w Połańcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(jt. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (jt. Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) oraz w związku z art. 63 i 64 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 
135 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Pana Adama Piksę do kierowania Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą typu 
Rodzinnego - Rodzinnym Domem Dziecka w Połańcu, na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora tej 
placówki Pani Izabeli Karbarz - Piksy.

§ 2. Warunki zatrudnienia określi umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zarząd Powiatu w Staszowie

Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel

Wicestarosta: Michał Skotnicki

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Stanisława Błażejewska

Grzegorz Rajca
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Uzasadnienie

W dniu 20 czerwca 2014 r. Pani Izabela Karbarz-Piksa – Dyrektor Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu wystąpiła z wnioskiem
do Zarządu Powiatu w Staszowie o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego za rok 2014 w liczbie
26 dni, w czasie od 01 lipca do 05 sierpnia 2014 r. proponując, aby w tym okresie funkcję opiekuna
przebywających w placówce dzieci pełnił jej mąż Adam Piksa.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) w przypadku nieobecności prowadzącego
rodzinny dom dziecka dom ten prowadzi wskazana przez niego osoba, która uzyskała pozytywną
opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczona przez organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej. Starosta Staszowski zwrócił się więc z pismem do organizatora pieczy zastępczej
o opinię koordynatora i po jej uzyskaniu zatrudni pana Adama Piksę do prowadzenia ww. placówki
na czas nieobecności Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu.

Pan Adam Piksa legitymuje się wykształceniem średnim ogólnokształcącym, we wrześniu
2005 r. ukończył szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do prowadzenia zastępczych
form wychowania rodzinnego, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adaptacyjno-Opiekuńczy
Diecezji Kieleckiej.

Ww. kierował już Rodzinnym Domem Dziecka w czasie niezdolności do pracy Pani Izabeli
Karbarz - Piksy spowodowanej jej chorobą w 2010 r., a także w czasie urlopów wypoczynkowych
wyżej wymienionej - w latach 2005 – 2013.
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