
  
  

     

        

                         
                       

                     
                    

                        
   

  
  

                
              

  

              
         

               

              
                 

     

        

        

 

   

 

UCHWAŁA NR XX/512/2016 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 13 października 2016 r. 

w sprawie utworzenia Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. i oraz 
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 814), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 23¹ Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 
na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1.01.2017 r. tworzy się jednostkę organizacyjną miasta Gliwice, finansowaną w formie 
jednostki budżetowej, pod nazwą: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Sikorskiego 134. 

2. Przekazuje się w zarząd Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny mienie Działu Profilaktyki 
i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. 

3. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 

4. Pracownicy zatrudnieni w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach z dniem 1.01.2017 r. stają się na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy pracownikami 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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