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PREZYDENTA MIASTA GLIWI{E 

z dnia lf .,M'\.d.m� ... �J� 
w sprawie: wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz wyznaczenia 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 575 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje : 

§ 1. Wyznaczyć Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach na podmiot 
organizujący pracę z rodziną. 
§ 2. Wyznaczyć Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach 
na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr PM-1781/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 grudnia 
2011 r. w sprawie: wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia obejmuję osobiście. 
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r. 
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Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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