
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/541/14 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Placówce 
Opiekuńczo - Wychowawczej „Bezpieczny Dom” w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 4 ust. 1, 
art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje:

§ 1. W  uchwale nr XXXVIII/541/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie 
nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Bezpieczny Dom”  w Bytomiu (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2014 r. poz. 5445 ), w załączniku § 6 i § 7 otrzymują brzmienie: 

„§ 6. 1. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych w Bytomiu, które prowadzi wspólną obsługę placówek opiekuńczo - wychowawczych 
na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, przy pomocy wyznaczonego w Placówce 
wychowawcy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta.

4. Dyrektor, zarządzając Placówką, zapewnia wykonywanie jej zadań statutowych, ustala jej 
organizację wewnętrzną i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 7. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Placówki ustala Dyrektor 
w regulaminie organizacyjnym, który zatwierdza Prezydent Miasta.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
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UZASADNIENIE

W związku z planowanym utworzeniem z dniem 1 kwietnia 2018 r. Centrum Usług Wspólnych Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Bytomiu, będącego jednostką zapewniającą wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Bezpieczny Dom" w
Bytomiu, konieczne jest dokonanie zmian w statucie tej placówki. Wobec powyższego podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/541/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie
nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Bezpieczny Dom” w Bytomiu jest uzasadnione.

Na podstawie przepisów uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, z późn. zm., projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, poddano konsultacjom.
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