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ZARZĄOZE:NIE NR PM ...........1.. . 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 
I. . f'I , ~b 

• 1• ,O i /\ ,c.JJ J..z dr11 a ........"(..Y'I.\\J.,:~•• ,'a, ... .... 

w spr,wne: wpn.w,ad:enia Regulaminów Organ,zacyJnych Domów Dziecka nr 1 , 2, 3 i ~ 
v, Gl1w1Cact1 

Na podstawie art. 36 ust. 1 1 art. 92 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwrn 1998 r. 
o •;amorząc:,e pOt.'latowym (Lekst Jednolity: Dz. U. z 2016 r., pol. 8 14 z po::n. 7m. ), 
drl. 10 u~t. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tekst Jednolity 
D!. u. z 2016 1. poL. 4-16 z póin. zrn.), rozporządzenia M1r1Istra Pracy i Polityki 
Społeczne :: sprawie 1nstylucJonalne1 DH.:cz:v za•,tępczeJ (Dz. U. z 2011 r , nr 292, 
po;> l 720J ora,- § 5 ust. 6 Statutu Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach nadan1::go uchwała 
nr XIV/.363/2016 Rady Miasta Gliw1ct? z cn1a 17 m1rca 2016 r., § 5 ust. 6 Statutu Dornu 
O. ,ee k ~ 2 ·:.• Gliwicach nadanego ucłwa/4 nr XVI.14l7/2016 Rady Miasta Gin·. ict::: 7 dnia 
16 c;0r·:. :1 2016 r. ora;, § 5 ust. 6 Statutów Domów Dziecka nr 3, ..; i 5 w Gh~·:1cach 
n,1d,,nyc,, twh·::a!ą nr XVI/420/2016 Radv Miasta Gli 1N1ce z dnia 19 maja 201 ó r. 

_:.,rząd1.arn, co następu;e : 

§ 1. \'/prow2c;,1ć P.egulam,n Org,1n1zacyJny Domu Dziecka nr J ·:: Gli\·ncach, :>t,mm·.•ittCY 
1-c1iąun1k nr 1 do ninieJszego zarządzenia. 

§ 2 \'ljFOwad:,,c Regulamin Orga, :,acyjny Domu Dzier.ka nr 2 w Głiw,cach, sta11ov11ący 
Zcllqc,:111! nr 2 do rm11cJszego :.:arząd:-,mia. 

~ 3. 1.'/pru,•:adzic Regulamin Orgur11::acyJny Domu Oz,eck.:i nr 3 HTI. Astrid Ltndqr0n 
:, Gh·.ic i::!":, stannwiący ;•alącznik nr 3 do nirneJs?ego zurządzenia. 

§ 4 1.·:i;·ow:id11c Regulamin Organi;-acyJny Domu Dziecka nr 4 ·;; G!iw,cach, stano•mqcy 
z,1I,t rn,, nr -l do 111ni1~jszego zar::ącf;.:enia. 

§ 5. 1 rc3cI moc Regulamin Organ1za:::yJ11y placó·Nk1 op1ekuncr.o -· wycho,,·awc(j Domu 
D.w:ck.i nr 1 ,..., Gl1\·11cacl. ul. Tos.."eckc 13a \'P"O\ Jdzony Zar2ąd1en1em nr rr--1 6017/201·: 
Pn ;'.ydl r lii Hrnst,1 Cl1w1ce z cln,a 25 k;·.ic:tnit1 2014 r. 

§ G Tr:ic, moc R.29ulam,n Orgon1:::acyJny placAwki opiekuńc.o - wycho1·1,w:czeJ Dornu 
Dz1eck,, nr 2 1·1 Gliw1cacl1 ul. Zy9muma St,1rego 19 wprowac!10ny Zar1ąd1Pni1~m nr p;.· -
59::-1/_o !·1 Pre:·yctenta MIast.:i Gl11v1ce z dnia 4 k",1etnia 2014 r. 

3 7. ·,- ·.c moc RegulamiP Otganiz~cyJny placówki op1ekunczo - wychov«MCZ<::J Dom , 
r,.,,,~ckd nr 3 un. Astnd Lmdgr~,n w Gliwicach ul. Kopernika l 09 ·,prowadzonv 
Zc11-!a·1:e:nicn1 nr PM-5933/20H P1c:.~'fdenta Miasta Gliwice z dnia.; kwietnia 2014 r. 

'1 8. \, y:,ornri;e Larząc1zcrna oraz 3,•gr> okreso,·. y przegląd, aktualizację I wyJanie t<:ksu.. 
0J.:::dn?1 

tl Q~ pcw1eu:yć dyrcktoro1•,1 Cemrum Pieczy ZastepczeJ I \'Jspier.:m,a Rodzin, 
\\ Gł::. am. 

~ C). 1J- ,:'Or nc'CJ rc,il1zacg zar;rąd::en!?l obeJmuJ~ osob rśc , e 

§ !O. '•rząd :te11i,: pod leg~1 oublik3CJ1 ,•; Biuletynie Informacji PubliczneJ. 

r~ 1 L,'ar..';';_d?•:!110 \",Chod;:: \'. Zycie l. dnie,ll i.01.?0 l 7 r. 

'\ 
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Załącznik nr 2 oo 1ar1ądz1;nia nr Pr+ 1l~/l U>. r.. 
Prezydenta r-11asta Gliwice z dnia .!G„ I)... 1~-.PLJ 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ 
DOMU DZIECKA NR 2 W GLIWICACH 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 . RetJ,Jlarrnn organirncyJny ol<reśln specyfik<; , wkres sprawowane] opieki oraz 
or9anI?,1CJ ~ , ,'.asody funkqonowama Dornu Dz1e,:ka nr 2 \\- Gllw1cach, ::wanego dalej 
,,DOffh.''11' lub PL!CÓwką''. 

§ 2 .1 O•L ?.:ierr. prm·1 ad/ącyrn Dom jest miasto Gliwice. 

'.'.'.. f'Jad10; nad d.'i:ilalnością Domu sprawuJe WoJew•~da Śl.1sk1. 

3 .1-a1nr11sc, mt:rytoryc. ne I formillne przedstawia schemat organ12acy;ny, "tanowti.lCV 
11Ht'QrdlP,t cz~ść Regulaminu. 

§.3. J. r or,1 Jest placówką opiekuńczo ,•,ychowawcza typu socjalizac;Jnt:go 
p, •:n., .. ;on,1 dla 30 1.vychowankó:·1. 

2. S1ecl:::1r•z; Domu znaJcJuje stę w Gliwicach, przy uf. Zygmunta Slarego 19. 

3. Domer'1 ~ 0ruJe dyrektor Cerilru111 Precz; Zastęrczej I Wsprerar,a Rodziny, ?wany daleJ 
d~•reUor• m Centr urn. pr,1y pomocy :✓ y::naczonego wychowawcy ·- koordyncJlor., 

-l. Dorn Jf·st pracodawcd dla zalrudnionycłi w nun pracowrnkow. \'/ im1e111u pracodawcy 
c:vnnośc w spr.::wach z zakresu pr awcl pracy wykonuJe dyrektor Cl•ntrum. 

5. 1,/./ c..~1t. usprawnrcnia clz1.:ilnlnośc1 Domu dyrektor Cent, urn mole wydawać ~drzc;_ozenia, 
µ1;.,m2 o: ,:,Inc I poleren,a sluzb01•:e, któr!! sa. pod,w,.,me do wiadomoścr zainteresowanym 
:.' sposol : -'"YCZ.JJO'.'JO przyJęty. 

6. Vf spra•:.'ach skarg i wniosków dyrektor Cć!nlrum przyjmuje za;r1tereso\·1anycn 
,.,,. 11sto Oi'·1ct1 godz111ach, pcd:.:nyct1 do wiadomości publ1czneJ. ustalone godziny Dh: 

do,yua, wyci'owankow, klt1r?.y swoJe pra'.\''-1 do Sk<Jrg I wnioskóv.r realiw ja w oparc,u 
o re011lc1 ·1e odrc-l)rW. 

§ 4.1. S7 CLeg-'-lowe ,:asady I tryb wykonywa111a C1ynnosc1 kancelaryJnych okreslz. 
m-,u u!-Cj-'l kancciaryJr1a. 

:~ V✓ ;:a res1c postt;powan,a 1. tiokwnentaCJą \'Jytworzoną w Domu, stosuJe się pr.!1~plsv 
r,rt. 6 J ~- 2 ustav:y z dnra 1t! hpr:z1 1983 r. o narodowym zasob10 a;c!11\·1alnyrr. 
i nrchi~·.'1,:ti (td;•,lJcdnoltty: Dz. U. z 2016 r., poz. 1506). 

§ 5. 1 Z€:da11a I cele Domu reali/uJe wycl10wawca - koordynator kierujący L: omem ora? 
,<",rÓi op1el<uńc.:o - wychowawcz·,1, w skład ktorego wchodzą· ·1ychc,wawcy psycholog, 
pt1dc:qo,i , p1e!ęgn1cirka. 

2. 01<.rc• )·:.ro ;,o~·,oluJe s,ę zespćl oo spra-.·. okres1?weJ oceny sytuacji dnec-:a, w skład 
l.tón:(1 J \"Chod;,ą: rJyrek lor Ccntrurr., wvchowawca 1-..oordynator oraz członkc,wi-:• zespoił. 
o,)H:ku,:r:,o - wychowawczego. 

3. Of):,łlą1ę c1dnHri1Ć)lracyjnq, 11nansowq i organi1.,K;'jną zapc\·:nia Domowi Centrum Piec:y 
Zrl:,l•.;Pt 1c-J r \l!sp,eran1a Rodzmy. 

.:: ·• jk, "S obc:ld\1• udm!ntstrac1,1jnt'J f1nansoweJ , organizacyJnt::J ol-:reśla uchw,il 
nr XXl/537/2016 Rc1dy Hmsta Gliw1cc z cJn1a 17 listopada 2016 r. w sprav.'le zapew111erwi 
p!;i,:(;w,-c m op1,:~kwiczo · v1ychowuwnym wspólneJ obsługi adrnin1stracyj11ej, finan~ow,·J 
1..)1 .i,:r1:,1c-,,1·1eJ. 



Rozdział II 

Zakres zadań I odpowiedzialności 

§ 6.1. Dyrektor Centrum odpowiada za realizację zadań statutowych i całokształt pracy 
Placówki. 

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 odpowledzialności za powierzone mienie na terenie Placówki, 

1S) 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 inn'y·ch atrakcji, 

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

lO)w_yposażenie wychowanka w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego 
uzytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej, 

1 l)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
placowką. 

§ 10. Dom prowadzi następującą dokumentację pobytu wychowanków: 

1) księgę ewidencji wychowanków, 

2) akta osobowe wychowanków, 

3) kartę pobytu dziecka, 

4) plan pomocy dziecku, 

S) 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, 



~1 ) dc,stqpu do infornviqi o podeJmowanych wobec niego dz1ałan1ach, 

!O)•.:yra.·an1: opm11 w sprawach, któr~ 90 dotyczą, 

1 l )swobody rnyśł1, sumienia I swtatopoglądu, 

12)poznan:,! s·,•101ch praw, opiek1 1 oc,,r' o 1 r Y pra\"neJ , zna3'omośc1 celó,,. i sp0sobóv1• 
ud,:1t>lari1::.i opieki, 

u ' opiek, :nov:otncJ 1 :,:aopatrzenia v, produkty lecznicze, 

1,qpos. rno::anm prywatności I tajemnicy koresponder1CJ1 oraz poszano\.vania godnosci 
"; spr:,w0ch koleze11skich i przyJaini, 

i S),:91,:~·z;:;nia uwag, skarg I odwo!cri na nieprzestrzegarnE: swoich praw cło: 

,:) cJyr,·k~orz, Cenlrurn 

b) 1..'Jvd::,cilu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu M1c3sklego w Gliwicach, 

c) \'/ydzi«hJ Po!it•;'ki Społ ecznej Śląsk1e9c Urzędu WoJewódzkiego w l<atow1cach, 

d ) R:--0c;,1ka Pravv Dztecka, 

t:) i<omit,:~u Ochrony Praw Dziecka, 

:., Pod<-,tal' ,;w..: obowiązki wychowanków: 

l) us.:zrnc •:arne godnośn I podmiotowości innych osób, kole.ż:cdistwo, 

2) uczesti' ,cl\·.o w zaJęciach, rzetelna praca, n.:iuką, 

3) dbało ~,< o wspólne dobro, lad i porzqdek, 

•l } zac:ho\•:an,e z9odne z przyjętymi normami społecznym , , 

5} posza; O\.·:anie cudzej wlasnosc1, 

C) pr:;c -~ tr.:egi.~rne ri?qulam,nu Domu, ;:i \N s;,•czególnośn : 

;; l pe:dr ,;rzaclkowame się poleceniom wychowawców i dyrektoril Centrum . 

b) pr:et rzegarne porządku dnia, 

c) L0rn11no,ve powroty do Domu w Lenninach ustalonych przez wychowawców, 

rl) ną, r.pus ' CD1r1ie terenu Domu be.;, Lgociy wychowawców, 

,, ) p, ze:~trzeya111e zakazu palenia, p1c,a afkot1olu, uzywarna I posiadarnc1 :;rodkó\•, 
oclu •ajqcych o, az uzywanIa przer,1ocy f12yczneJ i psych,czneJ. 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 13, l Sz.C!e:góiowc obow 1ązk1 i odpo.-;1ed1-1alt1ośc na stanowiskach pracy określaj,\ 
nt!y· ,lL.cJ·,lnt' zakrrc,sy czynnośu pracm•mtkov:. 

2. i·la c,;.. ; ,:; s n1eobecnośc1 pracov:nika :: pracy dyrektor Centrurn v, yznacza zastqpcę . 

.,, P1 zy ::m ian -ich per,,onalny1.,h na stanowiskach pracy obo 1:,1ązu3e protoi,:ołzim c 
p: /l"' i,, , 1:-cir lt~ . ,·ikn:su pracy ; ob0 Ni'-ł..:ków. 

-: . 2m1anv , uzu p,;łn1en1a do nirnejszego Regulaminu dokonywane są w sposob właściwy 
dli! Jecio 1':prowallzen1a. 



.:.ii,,urnk do f,•guhr111'u CrSJJ'111.icvjntc:go 
Do:,w D.-:,e::k: m 2 w Gl1 1:.i1rnch 
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ZARZĄDZENIE NR ........... 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia R .~.~~\'ł .\'). f Y..2018 r. 

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 2017 r., poz. 1868 z późn . zm.), 
art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn . zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r ., nr 292, poz. 
1720) 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 załączniku nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 3879/16 w sprawie: 
wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4 w Gliwicach 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. w Rozdziale I § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie ,,§3.1. Dom jest placówką opiekuńczo 
- wy~howawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 wychowanków.", 

2. w Rozdziale I § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. Siedziba Domu znajduje się 
w Gliwicach przy ul. Dworcowej 43/IV.". 

§ 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 z dniem podpisania . 
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ZARZĄDZENIE NR .L....... . 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 1 

z dnia n..~.~~-~f.) t~ri 
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. 

za rządzam, 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 samorządzie gminnym otrzymuje brzmienie: ,,{tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r,. poz. 994 z późn. zm.)", 

3. uchyla się § 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: 
L

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. ~di 
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