
 

 

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.266.2012 

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.112.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 marca 

2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjno - socjalizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej  

 

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 i art. 

20 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej - Bykowinie ul. 

Plebiscytowa 12  

 

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Zmienić Zarządzenie Nr SP.0050.2.112.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 marca 2012 r. 

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjno - socjalizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej w ten sposób, że:  

1. § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: w części placówki z miejscami interwencyjnymi w wysokości: 3 542 zł.  

2. § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: w części placówki z miejscami socjalizacyjnymi w wysokości: 3 099 zł.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie 

Śląskiej.  

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska.  
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

z mocą obowiązującą od następnego miesiąca, przypadającego, przypadającego po miesiącu, w którym zostało 

opublikowane.  

  

 

Prezydent Miasta Ruda 

Śląska  

 

 

Grażyna Dziedzic 
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