
 

 

UCHWAŁA NR XXI/536/2016 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutów Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 814 z późń. zm.),  art. 11 ust. 2,  art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt 1, 

art. 97 ust. 1a oraz art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292, 

poz. 1720) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), na 

wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XIV/363/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 

nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, w załączniku do Uchwały nr XVII/447/2016 Rady Miasta 

Gliwice z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz 

w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr XVI/420/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 

nadania Statutów Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1. 

a) w pkt. 1 publikator ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzymuje brzmienie: 

„(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.)”, 

b) w pkt. 2 publikator ustawy o pomocy społecznej otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930 z późn. zm.)”, 

c) w pkt. 3 publikator ustawy o samorządzie gminnym otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)”, 

d) w pkt. 4 publikator ustawy o samorządzie powiatowym otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.)”, 

e) w pkt. 5 publikator ustawy o pracownikach samorządowych otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”; 

2) § 5. otrzymuje brzmienie: 
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„§ 5. 1.  Domem kieruje Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwany dalej 

„Dyrektorem Centrum”, będący dyrektorem jednostki obsługującej, która prowadzi wspólną obsługę 

placówek opiekuńczo – wychowawczych na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, przy 

pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowawcy. 

2. Dyrektor Centrum wyznacza w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

wychowawcę, za pomocą którego będzie kierował placówką. 

3. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Gliwice. 

4. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje 

go na zewnątrz. 

5. Dyrektor Centrum pełni wobec pracowników Domu funkcję pracodawcy. 

6. Szczegółową organizację Domu, specyfikę i zakres sprawowanej opieki, a także zakres 

obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy określa regulamin 

organizacyjny Domu.”; 

3) § 6. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Za gospodarkę finansową Domu odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum w zakresie określonym 

przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami.”. 

§ 2. W Uchwale nr XVI/420/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutów 

Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach § 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem załącznika nr 3, który wchodzi w życie z dniem 1.07.2017 r.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2017 r.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 
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