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ZARZĄDZENIE NR PM .......'. ... ):.. 
PREZYDE NTA MIASTA GLIWitE 

z dnia .. /.~.?.5Y:J).d.'f:).~.W.1G 
u 

w c;p rav-ne: wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 :..! 

w Glnvicach 

Na podstawie arl. 36 usl. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorząd:1e powiatowym (tekst Jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 81'1 z późn. zm .), 
art. 30 usl. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst Jednolily 
D7 . U. z 20 16 r. poz. 446 z późn. zm.), rozporząclzcn1a Mmistra Pracy I Pol1lyk1 
Społeczne· w sprawie instytucjonalneJ pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. , nr 292, 
poz. J 720; oraz § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach nadanego uchwałą 
nr XlV/363/2016 Racly f\liasta Gliwice z d111a 17 marca 20 16 r. , § 5 ust . 6 Statutu Domu 
Dziecka nc 2 w Gl1wicacl1 nadanego uchwałą nr XVl!/447/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 
16 czerwca 2016 r. ora,: § 5 ust. 6 Statutów Dornów Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach 
nudanych uchwałą nr XVl/420/2016 Rady Miasta Gliwice z clnia 19 maja 2016 r . 

zarządzam, co naslępuje : 

§ 1. \Vpro\'/ad;:ić Regu lamin Organ1zacy3ny Domu Dziecka nr l w Gliwicach, slanov1iący 
za łąc znik nr l do niniej szego zarządzenia. 

§ 2. Wprowadzić Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka nr 2 \V Gliwicach, stanowiący 
załączni k nr 2 do nmicj szego zarządzenia . 

§ 3. Wprowadzić Regulamin Organ1zacyJny Domu Dtiecka nr 3 im. Astrid Lindgren 
1·1 Gliwicach, stano wiący za ł ącznik nr 3 do niniejszego za r1-ąd 2enia. 

§ 4. Wpro 1:1adz 1 ć Regulamin OrgantzacyJny Domu Dziecka nr 4 w Gli1·ncach, stanowiący 
.!a ł ączni k nr 4 do niniejszego zarządzenia . 

~ 5. Traci moc Regulamin Organ1zacy3ny placo,vk1 opiekunczo - 1·1ychowawczeJ Dornu 
Dziecka nr I w Gliwicach ul. Toszecka l3a l'lprovJadzony Zarządzeniem nr PM-6017/20:-: 
Prezyclenta Miasta Gl1w1ce z c!n,a 25 k1\1etn1a 2014 r. 

§ 6. Traci moc Regulc1rnin Organizacy3ny placówki opiekuriczo - wychO\'JcwczeJ Domu 
Dziecka nr 2 w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 19 wprowadzony Zarządzenieri nr PM-
593-1/2014 Prezyden la Miastc Gl1v11ce z dnia 4 k\•11etn1a 2014 r. 

§ 7. Traci moc Regulamin OrganizacyJny placówki opiekuriczo - wycł1owa1·1czeJ Domt, 
Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach ul. 1<opern1ka 109 wprowadzonv 
2arządzen1em nr PM-5933/2014 Prezydenta Miasta Gliv1ice z dn1n 4 kwietnia 2014 r. 

§ 8. V1ykonar11c za rządzenia oraz Jego okresowy przegląd, aktualizację 1 1·1yclan1e tekst .: 
Jednot tego pol'1ierzyć dyrek torowi Centrum Pieczy Za stępczej I Wspierania Rodzin,· 
w Gł1w1cach. 

§ 9. r.Jadzór nad rea l izacJą zarządzenia obcJmu3ę osob1sc1e. 

§ 10. Zarządzenie pod lega publikc1cJi w Biuletynie Informacji Publ1czneJ. 

§ I 1.:::ar;ącfzenic wchod1-i w życic z dn1c.i1 1.01.2017 r. 

:::.. 
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Uzasadnienie 

Regulaminy OrganizacyJne Domów Dziecka nr 1, 2, 3 1 '-l wp rowadza sIq \'/ związ k u 
z reorganizacJą systemu pieczy zastę p czej, której za ł ożenia zostały •.·:pisane 
cło r,11ejskiego Programu Dot ycza.cego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018, 
przyjętego uchwa l ą nr XIl/303/20 15 Rady Miasta Gliwice z dnia 17.12 .2015 r . 
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Zala_cznik nr 1 do zarząclzenIa nr Pf-1- .....1 . r\; T 
Prezydenta M1asla Gl1w1ce z dnia .;\ (;_ _, J~_. _'Jj.J_,\ b 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEl<UŃCZO- WYCHOWAWCZEJ 
DOMU DZIECKA NR 1 W GLIWICACH 

Rozdz iał I 
Postanoi,'J ienia ogólne 

§ 1. Regulamin organizacyjny określa specy fik ę I zak res sprav1owaneJ op1ek1 oraz 
orga 111 zacje; 1 zasady funkCJonowarna Domu Dziecka nr l w Gli,·11cach, zwanego daleJ 
,.Dornem " lub „Pl acówką" . 

§ 2. L. Organem prowa d zącym Dorn Jest miasto Gliwice. 

2. Nadzór nad clz 1ałalno śc i ą Dornu sprawuJe v\loje\·toda Śląski. 

3 . Za l eznośc1 merytoryczne I formalne przedstav,11a sche11"1i:lt organIzacyJny, stanowiący 
integralną częśc Regulaminu. 

§.3.1. Dom Jest placówką - op1eku11czo - ;vyc howawczą typu socjal1zacyJneqo 
pI·zcznac::rną dla 2·1 ,vychovvanków. 

2. S1ed71ba Domu znaJdujc się w Gll\"11cacll, przy ul. Toszeck1eJ 13a. 

3. Domem k1eruJe dyrektor Centrum Pieczy ZastępczeJ I Wspicrarna Rodziny, zwany dalej 
dyrektorem Centrum, przy pomocy wyznaczonego ,•,ychowawcy - koordynatora. 

11. Dorn jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 1.·1 imieniu pracodawcy 
cz ynn ości 1•1 sprawach z zak resu prawa pracy wykonuJe dyrektor Centrum. 

s. w celu usprawnien ia działalności Domu dyrektor Cen trum moze \'1ydav1ać zarządzenia 
pisma okólne I polecenia sluzl)owe, które są podav1ane do w1ad omośc, zainteresowanym 
w sposób zwycza3owo przyJęty . 

b. \"I spra\'/ach skarg I wnioskó1·1 dyreklor Centrum przyJmu3e za1nteresowanyci1 
w ustalonych godzinach, podanych do w1adom ośc1 pu l)liczneJ . Usta lone godziny nie 
do ty czą \·1ychowanków1 którzy swoJe ;:ira\'1a do ska rg 1 1vn1oskó,v real1zuJa w oparciu 
o regul acJe od rębne. 

§ 4.1. Szczegó łowe zasady I Lryb 1·1ykonywan1a czynności kancelaryj nych określa 
111strukcJa kancelaryjna. 

2. W zakresie postępowania z dokurnenla(Ją wyt1·1orzoną w Domu, stosuje się przepIsv 
art. 6 _ist. 2 ustawy z dnia 1--1 lipca l 983 r. o narodowym zasobie archw1alnyrn 
, arch1111ach (tekst jednol1ly: Dz. U. -z 2016 r., poz. 1506) . 

§ 5. 1. Zaoania , ce le Domu realtzuJe 1·1ychov1awca - koordynator kie rujący Dornem ora: 
zespól opiekuń czo - vvycho~vawczy, .-1 skład którego wchodzą: 1·1ychowawcy, psycholog. 
pedagog I pielęgniarka . 

2. 01-..resm--.·o p o 1'1ołuje się zespól do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w skłao 
którego ,.-, chodzą : dyrektor Centrum, 1•1ychowawca-koordynator oraz członk ,:> 1·11 e 1espoiu 
op1ekunc:w - 1:,1ychowav1czego. 

3. Obsługę aclmin1stracyJną, f1non~ow,1 1 o rgan I zacy3ną zapewn,a Domowi Centrum P1ec:v 
Zaslepczej i Wspierania Rodziny. 

4. Zakres o b sł ugi adrrnnistracyJneJ, finanso·.-,eJ I organizacyJnej określa uchv1ała 
nr XX!1537/2016 Rady fllia sla Gliwice z dnia 17 listopada 20 16 r. \'1 sprawie zapewnienia 
placó\·1kom opieku1iczo - wycłlowawuyrn wspólnej obs łu gi admin1srracyjne3, finanso1·1eJ 
1orgaI Izacy3neJ. 



Rozdział II 

Zakres zadań i odpowiedzialności 

§ 6 ._1. Dyrektor Centrum odpowiada za realizację zadań statutowych i całokształt pracy 
Placowk,. 

2. Do zadań dyrektora Centrum należy: 

1) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań Domu, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Domu i reprezentowanie go na zewnątrz, 

3) sprawowanie nadzoru nad pracownikami, 

4) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Domu 
i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

5) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom Domu, 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

3. Z tytułu zajmowanego stanowiska dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność 
w szczególności za : 

1) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych 
wykorzystanie przydzielonych funduszy, przestrzeganie zasad gospodarności 
i dyscypliny budżetowej, 

2) merytoryczną i formalną prawidłowość podejmowanych decyzji oraz rozstrzygnięć 
związanych z kierowaniem Domem, 

3) ustalenie i przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Domu, 

4) zatrudnianie personelu zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi oraz potrzebami 
statutowymi Domu, 

5) prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji podopiecznych, 

6) właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie powierzonego majątku zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

7) przestrzeganie przepisów z zakresu BHP, ppoż. i sanitarno - higienicznych, 
wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa, znajdujących 
zastosowanie w Domu, 

8) podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz . 

§ 7. Do zadań wychowawcy - koordynatora należy: 

1) koordynowanie codziennej pracy oraz prawidłowego funkcjonowania Placówki, 

2) koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem Domu i żywieniem 
wychowanków, 

3) koordynowanie działań związanych z bieżącą obsługą Domu i zgłaszanie dyrektorowi 
Centrum potrzeb w tym zakresie, 

4) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem wprowadzonych procedur HACAP, p- poż, 
BHP, 

5) pobieranie i rozliczanie się z zaliczek, 

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad poziomem pracy zespołu opiekuńczo -
wychowawczego i pracowników obsługi, 

7) nadzorowanie realizacji planów pomocy dziecku oraz organizowanie posiedzeń 
zespołu ds. oceny sytuacji dziecka, 

8) bieżące kontrolowanie dokumentacji prowadzonej przez zespół opiekuńczo -
wychowawczy, 



9) współdziałanie z rodzicami, opiekunami prawnymi i rodzinami zaprzyjaźnionymi, 
lO)opracowywanie raportów dotyczących wychowanków i sprawozdań z wykonywanych 

zadań, 

11) koordynowanie terminowego sporządzania opinii i pism do sądów oraz innych 
instytucji współpracujących, 

12) sporządzanie informacji do sądu i policji o samowolnym opuszczeniu Domu przez 
wychowanka oraz powiadamianie o tym dyrektora Centrum, 

13) koordynowanie współpracy Domu ze szkołami oraz innymi instytucjami, 

14) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie na terenie Placówki, 

15) koordynowanie spotkań, uroczystości oraz wyjazdów, 

16) sporządzanie projektów miesięcznych harmonogramów pracy dla wychowawców 
oraz planów urlopowych, 

17) pełnienie dla pracowników Domu funkcji bezpośredniego przełożonego. 

§ 8. Do zadań zespołu opiekuńczo - wychowawczego należy: 

1) opieka, wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb wychowanków, 

2) czuwanie nad kształceniem i wyrównywaniem opóźnień rozwojowych i szkolnych, 

3) prowadzenie zaJęc resocjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, 
rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym, 

4) przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia, 

5) pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, 

6) pomoc we właściwej organizacji czasu wolnego poprzez umożliwienie bezpłatnego 
korzystania z kin, teatrów, basenu kąpielowego, lodowiska, imprez kulturalno -
rozrywkowych oraz innych atrakcji, 

7) zapewnienie opieki higieniczno - pielęgniarskiej, a w razie potrzeby zapewnienie 
opieki i konsultacji lekarskiej oraz niezbędnych leków, 

8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział III 
Standardy opieki i wychowania 

§ 9. Dom jako placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewnia 
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których 
nie znaleziono rodzinnej pieczy zastępczej, a w szczególności: 

1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanka oraz stanu jego 
zdrowia, 

2) przestronne i właściwie oświetlone pokoje mieszkalne, wyposażone w odpowiednie 
meble, 

3) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 

4) dostęp do zajęć socjalizujących, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, 
terapeutycznych, rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym 
i przygotowujących do życia społecznego, 

5) przygotowanie do usamodzielnienia wychowanka, 

6) działania w celu powrotu wychowanka do rodziny, znalezienie rodziny 
przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej, 

7) pomoc wychowankowi w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, 



8) pomoc wychowankowi we właściwej organizacji czasu wolnego poprzez umożliwienie 
bezpłatnego korzystania z kina, teatru, basenu kąpielowego, lodowiska, imprez 
kulturalno - rozrywkowych i innych atrakcji, 

9) dostęp do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze, 

lO}wyposażenie wychowanka w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego 
użytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej, 

ll)zaopatrzenie wychowanka w podręczniki, pomoce i przybory szkolne, 

12)kieszonkowe do własnego dysponowania przez wychowanka, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

13}pokrycie kosztów przejazdu wychowanka do I z miejsca uzasadnionego pobytu poza 
placówką. 

§ 10. Dom prowadzi następującą dokumentację pobytu wychowanków: 

1) księgę ewidencji wychowanków, 

2) akta osobowe wychowanków, 

3) kartę pobytu dziecka, 

4) plan pomocy dziecku, 

5) indywidualny program usamodzielnienia, 

6) karty odzieżowe, 

7) dokumentację osobistą wychowanków, w tym sądową I zdrowotną, 

8) protokoły z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka: 

2. Dom prowadzi następującą dokumentację dotyczącą zajęć z wychowankami: 

1) karty udziału w zajęciach, 

2) arkusze badań oraz obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, 

3) dziennik zajęć wychowawczych, 

4) dziennik zajęć pedagoga, 

5) dziennik zajęć psychologa. 

§ 11.1. w procesie wychowania uczestniczą wszyscy pracownicy Domu. 

2. Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy. Zakresy czynności 
wolontariuszy określa dyrektor Centrum. 

Rozdział IV 
Prawa i obowiązki wychowanków 

§ 12.1.Wychowanek przyjęty do domu dziecka ma prawo do: 

1) zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego, 

2) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną i ochrony więzi rodzinnych, 

3) powrotu do rodziny naturalnej, gdy sytuacja rodzinna ulegnie poprawie, 

4) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, 

5) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, 

6) praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i własnymi potrzebami, 

7) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy 
i wypoczynku, 

8) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, 



9) dost ępu do iniorrnacj1 o podeJmov,anych vJobec niego dzia łani ach. 

10)wyrazanIa opinii w sprawach, które go dotyczą, 

11 )swobody myśli, sumienia I światopoglądu , 

12)poznania swoich praw, opieki I ochrony prawneJ, z naJomośc1 cclóv. 1 sposobÓl'I 

udzielana opieki , 

J 3)op1ek1 ?clrovlOlnej , 2uopatrzenIa w produkty lecznicze, 

14)pos::anowania prywatności I tajemnicy korespondenC]1 oraz poszanowc:inia godności 
w sprawach koleże r'iski c h i przyjaźni, 

IS)zg ł aszanra uwag, skarg i o d wołari na nieprzestr;~eganie sworch pra'.v do: 

a) dyrektora Centrum 

b) Wydziału Zdrowia r Spraw Społe cznyc h Urzędu MreJsk1ego v1 Gl11'.'1cach, 

c) \lvydz1ału Polrtyki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w f<at ow1cach, 

d) Rzecznika Praw Dziecka, 

e) 1<om1 tclu Ochrony Praw Dziecka. 

2. Podsla\\'O\'le obow i ązki wychowanków: 

J) uszano1·1anre god ności I podmiot owości innych osób, ko le że 1'1st1 ·10, 

2) uczesL111ct1·10 w zajęc i ach , rzetelna praca, nauka, 

3) dbałość o wspólne dobro, ład , porządek, 

4) zachowanie zgodne z pr zyję lyrnt normami s poł ecz nym,, 

5) poszanowanie cudzej wł asności, 

6) J)rzestr::eganIe regulaminu Domu, a 1·1 szczególnośo: 

a) podporządkmva rn e s ię poleceniom wychov1av1ców i dyrektora Centrum, 

b) przestrzegan ie porządku dnia, 

c) terminowe powroty do Domu w terrrnnach ustalonych przez 1·,1ychowa1•1có\·:, 

d) nie opuszczanie terenu Domu bez zgody wychowawców, 

e ) przestrzeganie zakazu palenia, pIcIa alkoho lu, używania i posiadania środkó1-.· 
odurzających oraz u żywania przemocy fizycznej i psychicznej. 

Rozdz i a ł V 
Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Szczeg ółowe obow1ąz k1 1 odpowredz 1al nośc na sta nov:1skach pracy określaJą 
1ndyw1dualne zakresy uy 1in ośc1 praco1·m1ków. 

::! . Na okres 111eobe cno ści pracownika w pracy dyrektor Centrum wyznacza zastępcę. 

3. Przy 7m1anach personalnych na stanowiskach pracy obo \'11ązuJ e protokolarne 
przekazanie zakresu pracy I obow i ązków. 

-1. Zrniany I uzupe łni enia do ninieJszego Regulaminu dokonywane są w sposób właśc i wy 
dla Jego wpro1·1adze111a. 
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l, 1 ~\ l i ll 
ZARZĄDZENIE NR PM . } .. !.: ... .... . 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

OL, :. ·~c I Jj'
z dnia ........ .!:~~ f .. .~i.....::--:':.. , I 

z m 1 eniaJące 7arząd1.enie nr PM 3879/16 w sprm·ne: wprowadzenia Regulami nó1,,, 
Orga n1 zacyJnych Dornó1,·1 Dziecka nr 1, 2, 3 1 .:J w Gll\·11cach 

f\Ja podsta•::1e art . 36 ust. 1 1 art . 92 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 c!n1a 5 czerv:ca 1998 r. 
o samorządzie po•N1atowy1r I (tekst Jednolity : Dz. U. z 20J 6 r., poz. 81 4 z późn . zm . ), 
arl. 30 ust. 1 us:al'1y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie grninnym ( leksl Jednolity 
Oz. U. z 2016 r . poz. 446 z póżn . zm.), rozporządzenia Ministra Pracy I Pol1tyk1 
Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy z astępczeJ (Dz. U. z 2011 r. , nr 292, 
poz. 1720) oraz § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach nadanego uchv1alą 
nr XIV/363/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r., § 5 ust. 6 Statutu Domu 
Dziecka nr 2 w Glivticach nadanego uchwałą nr XV!I/ <147/2016 Rady Miasta Gli\'11ce 
z dnia 16 czerwca 2016 r. oraz § 5 ust. 6 StatutÓ\'J Domów Dziecka nr 3, 4 i 5 
1,·1 Gliw1cacl1 nadanych uchwalą nr XVI/420/20 16 Raay 1-liasta Gliwice z dnia 19 maJa 
20 16 r . 

zarząclzam, co nastQPUJe : 

§ 1. IN za ł ączniku nr 1 do zarządz e r11a Pre;,ydenla f•l1asta Gl1w1ce nr PM 3879/16 ;,: jn1o 
16 grudnia 2016 r. v: sprawie: wprowad zerna Regu laminów OrganizacyJnych Domów 
D1.10cka nr 1, 2, 3 1 ..; wprowadza SH; nastGpuJa_ce zmiany: 

l. v1 Rozd:::1ale ! § 3 . ust. l olrzyrnu:e brzm1en1e ,, § 3.1. Dom Jest pfacówką 
opiekuńczo wychowawczą typu s0Cjal11acyjnego przeznaczoną dla 
1-l wycho•.-,anków", 

2. w Rozdziale I § 3. ust. 2 olrzy rTlUJe brzrnier11e „2. S1eclz1ba Domu znaJcluJr: srę 
w Gliwicach przy u l . Toszeckiej 25". 

§ 2. Ocipow1edz1alnym za wykonanie za rzqd zenia Jest dyrektor Centrum P1ecy 
Zaslqpczej I Wspierania Rodz iny w Gl1wicacl1. 

§ 3. f\Jodzór nad ,.,:ykonaniem zarządzen ia obe;muJę osob1śc1e . 

§ 4. Za rządzen ie podlega publikacJ1 w Biuletynie Informac11 PubhczneJ . 

§ 5 . Zarządzen,e \·.ct1odz1 \ ' I życie z d111em podp1siJn,a. 



? Y\- A':;~ !/tLZARZĄDZENIE NR........... 
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE \ 

z dnia ~J.~.~~-~l tl_Oi 
zmieniaJące zarządzenie nr PM 3879/16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminów 
Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4 w Gliwicach 

Na podstawie art . 36 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292, 
poz. 1720), uchwały nr XLI/912/2018 Rady Miasta Gliwice z 08 listopada 2018 roku 
w sprawie likwidacji Domu Dziecka nr 4 oraz § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka Nr 2 
w Gliwicach nadanego uchwałą nr XVII/477/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 czerwca 
2016 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr PM 3879/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 
i 4 w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany: 

1. tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: ,,w sprawie wprowadzenia Regulaminów 
Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 w Gliwicach", 

2. w podstawie prawnej: 

1) publikator ustawy o samorządzie powiatowym otrzymuje brzmienie: ,,(tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn . zm. )", 

2) publikator ustawy o samorządz i e gminnym otrzymuje brzmienie: ,,(tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r,. poz. 994 z późn. zm.)", 

3. uchyla s ię § 4, 

4. w załączniku nr 1, 2 i 3: 

1) w Rozdziale I § 4 ust. 2 publikator ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach otrzymuje brzmienie: ,,(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 217 
z późn. zm.)", 

2) w Rozdziale IV § 12 ust. 1 pkt 15) lit c) otrzymuje brzmienie „c) Wydziału 
Rodziny i Polityki Społecznej Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach," 

5. w załączniku nr 2: 

1) w Rozdziale I § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Siedziba Domu znajduje się 
w Gliwicach, przy ul. Dworcowej 43/2.", 

6. uchyla się załącznik nr 4. 

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście. 

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej . 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie: 

1. w zakresie § 1., ust. 2, ust. 4, ust. 5 z dniem podpisania, 

2. w zakresie§ 1., ust. 1, ust. 3, ust. 6 z dniem 1 stycznia 2019 r. 
1

Zas tęuca rreft Miast, 
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