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

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

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/542/14 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Domowi 
Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 97 ust. 1a 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 998, z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje:

§ 1. W  uchwale nr XXXVIII/542/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie 
nadania Statutu Domowi Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5446 ), 
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dom działa na podstawie:

1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) ustawy o samorządzie powiatowym;

3) ustawy o finansach publicznych;

4) ustawy o rachunkowości;

5) ustawy o pracownikach samorządowych;

6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

7) niniejszego statutu;

8) innych właściwych aktów prawnych.”;

2) Po § 6 dodaje się § 6a i § 6b w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Dom zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek 
obsługiwanych.

2. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Dom, na podstawie art. 6b ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym, określa Rada Miejska w Bytomiu.

3. Obsługa, o której mowa w ust. 1, polega na:

1) zarządzaniu nieruchomościami i ich wyposażeniem;

2) utrzymaniu czystości i porządku na terenie nieruchomości;

3) archiwizowaniu dokumentacji;

4) prowadzeniu w całości obsługi z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości oraz podatków;

5) prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej;

6) prowadzeniu kancelarii.

§ 6b. Dyrektor Domu kieruje placówkami opiekuńczo - wychowawczymi wymienionymi w wykazie, 
o którym mowa w § 6a ust. 2, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych wychowawcy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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UZASADNIENIE

Nowelizacja ustaw z zakresu samorządu terytorialnego umożliwiła miastu na prawach powiatu zapewnienie
wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym
miasta zaliczanym do sektora finansów publicznych. W myśl obowiązujących przepisów prawa wspólną
obsługę można powierzyć jednostce organizacyjnej Miasta, będącej swoistym Centrum Usług Wspólnych dla
obsługiwanych jednostek. Centra Usług Wspólnych od lat tworzone są w sektorze prywatnym, co przynosi
bardzo dobre efekty organizacyjne i finansowe. W administracji publicznej wspólna obsługa obniża koszty
związane z jej funkcjonowaniem i przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.
W przypadku powierzenia wspólnej obsługi Domowi Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu oszczędności
mogą być jeszcze większe, ponieważ na mocy art. 97 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w razie zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych na podstawie
przepisów o samorządzie powiatowym placówką opiekuńczo - wychowawczą może kierować dyrektor Domu
Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu, będący także dyrektorem obsługiwanych placówek opiekuńczo -
wychowawczych, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych
wychowawcy. Ww. rozwiązanie szczegółowo określone zostało w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXVIIII/542/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi
Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu i projektach Statutów obsługiwanych placówek opiekuńczo -
wychowawczych. Uwzględnia ono ograniczenia, jakie wprowadził ustawodawca w drodze przepisu art. 6c
ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, według którego zakres wspólnej obsługi nie może obejmować
kompetencji kierowników jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych, do dysponowania środkami
publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz
przeniesień wydatków w tym planie. Ponadto Dom Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu w dalszym ciągu
realizować będzie zadania określone dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego
i interwencyjnego.

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
Domowi Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu, poddano konsultacjom.
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