
 

 

UCHWAŁA NR XII/157/2019 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t.j. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1, 

art. 25 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (t.j. z 2019 r., 

poz. 1111 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi stanowiącym załącznik do Uchwały 

Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi dokonuje się następujących zmian: 

1) zmienia się § 9 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.” 

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„1. W ramach Ośrodka działa Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci pod nazwą „PLANETA 

SATURN” prowadzona w formie opiekuńczej, a przedmiotem jej działalności jest  objęcie  dziecka  

opieką  i  wychowaniem w  celu wsparcia  rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  

opiekuńczo-wychowawczych, zwana dalej „Placówką”. 

2. Szczególne zadania oraz organizację Placówki określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi”. 

§ 2. Traci moc uchwała nr X/140/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „PLANETA SATURN” w Czeladzi oraz zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Czeladź. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

mgr Jolanta Moćko 
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