UCHWAŁA NR II/18/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Piekarach Śląskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 180 pkt 5 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 roku tworzy się Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 przy
ul. Targowej 10/I/7 w Piekarach Śląskich, zwaną dalej Placówką.
§ 2. Placówkę wyposaża się w mienie będące w ewidencji Domu Dziecka w Piekarach Śląskich w części
dotyczącej mieszkania przy ul. Targowej 10/I/7, zgodnie z inwentaryzacją według stanu na dzień 31 grudnia
2018 roku, co potwierdzone zostanie protokołami zdawczo-odbiorczymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
W związku z wymogiem spełnienia standardów określonych w art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) istnieje
konieczność dostosowania Domu Dziecka do zapisów tego przepisu.
Obecnie Dom Dziecka w Piekarach Śląskich jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla
50 wychowanków. Podopieczni placówki mieszkają w 5 mieszkaniach liczących po 10 miejsc każde.
Mieszkanie te spełniają więc wymogi zapisane w cytowanym wyżej przepisie. Jednak w rejestrze
Wojewody Śląskiego Dom Dziecka w Piekarach Śląskich jest placówką 50-osobową. Należy więc spełnić
formalne wymogi ustawy i powołać 5 samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, których
siedzibą będą obecnie istniejące mieszkania Domu Dziecka w Piekarach Śląskich.
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