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Uchwała NR XLVIII/648/10
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/142/07 Rady 
Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 września 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 

z 2001 r. ze zmianami), art. 111 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zmianami) oraz 

uchwały Rady Miejskiej nr XLV/197/98 z dnia 19.02.1998 r. w sprawie powołania Świetlicy 

Profilaktyczno-Wychowawczej 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala: 
1) Wprowadzić zmianę w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/142/07 Rady Miejskiej w Łaziskach 

Górnych z dnia 11 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej w Łaziskach Górnych polegającą na tym, że: 
1) § 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1455 ); 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nadrzędnym celem działalności Świetlicy jest 
utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczo-
wychowawczej rodziny”. 

3) § 5 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „pedagogicznych (m.in. wychowawca, pedagog, 
psycholog);” 

4) § 5 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „ekonomicznych, administracji i obsługi (m.in. 
główny księgowy, referent, woźny, konserwator).” 

5) § 6 ust.3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „opracowanie założeń Regulaminu Świetlicy, 
Rocznego Planu Pracy Świetlicy oraz przygotowanie wzorów dokumentacji 
wychowanków;” 

6) w § 6 ust. 3 pkt 2) wyraz „podejmowanie” zmienia się na „opiniowanie” 
7) w § 6 ust. 3 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „bieżąca analiza działań podejmowanych 

wobec wychowanka i rodziny.” 
8) w § 6 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Z przebiegu posiedzeń Zespołu 

tworzy się protokoły”. 
9) § 7 otrzymuje brzmienie: „Szczegółową organizację placówki określa Regulamin 

Świetlicy opracowany przez Kierownika Świetlicy w porozumieniu z Burmistrzem 
Miasta.” 
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2) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne. 
3) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Aleksander Wyra


