
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo–wychowawczym wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

Na podstawie art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) na wniosek 
Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/537/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia 
placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
(z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Z dniem 1 marca 2023 r. powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gliwicach, jako jednostce 
obsługującej, zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówkom 
opiekuńczo–wychowawczym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice.”; 

2) w treści § 4 uchwały określenie „Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny” zastępuje się 
określeniem „Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gliwicach”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. 
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Uzasadnienie 

W związku z przeprowadzanym połączeniem jednostek budżetowych miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach oraz planowanym 
przejęciem od 1 marca 2023 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zadań dotychczas 
realizowanych przez CPZiWR, istnieje konieczność dokonania zmian zapisów w treści uchwały w zakresie 
związanym z powierzeniem właściwej jednostce organizacyjnej miasta wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
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