
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.126.2018 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) przy zastosowaniu 

art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 

ust. 1 pkt 3, art. 48a ust. 1, 3-9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 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 2017 r. 

poz. 1523) oraz na podstawie § 8 Statutu Placówki Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej stanowiącego 

załącznik do uchwały nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

08 stycznia 2016 r. poz. 193 z późn. zm.), 

na wniosek Prezydent Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr PR.0007.270.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

nadania statutu jednostce budżetowej Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

08 stycznia 2016 r. poz. 193 z późn. zm.) w załączniku: Statut Placówki Noclegownie Miejskie w Rudzie 

Śląskiej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Korzystanie z usług Placówki następuje na podstawie Regulaminu opracowanego przez Dyrektora 

i zatwierdzanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tym, że korzystanie z: 

1) tymczasowych miejsc noclegowych w Noclegowniach możliwe jest przez 7 dni w tygodniu 

pomiędzy godzinami od 19:00 do 7:00 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września i od 

18:00 do 8:00 dnia następnego w okresie od 1 października do 30 kwietnia, 

2) tymczasowego miejsca w ogrzewalni możliwe jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 

7 dni w tygodniu, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego, z zastrzeżeniem, 

że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w tym obejmujących trudne warunki atmosferyczne 

lub klęskę żywiołową istnieje możliwość wydłużenia godzin korzystania z tymczasowych miejsc 

noclegowych w Noclegowniach i w Ogrzewalni.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 
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