Projekt
z dnia22 lipca 2015 roku
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogóskiego

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska
80, 42-622 Świerklaniec
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2))w związku z art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 332), po uzyskaniu
zgody Wojewody Śląskiego Decyzją Nr PSII.943.48.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. 1. Stawia się w stan likwidacji placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Świerklańcu przy
ul. Tarnogórskiej 80, 42-622 Świerklaniec – jednostkę organizacyjną Powiatu Tarnogórskiego, zwaną dalej
„Placówką”.
2. Zakończenie likwidacji ustala się na dzień 30 września 2015 roku.
3. Całodobową opiekę i wychowanie dzieci z likwidowanej Placówki zapewniają inne formy pieczy zastępczej
oraz instytucje pomocy społecznej.
4. Dokumentację zlikwidowanej Placówki przejmuje Starosta Tarnogórski.
§ 2. Mienie Palcówki znajdujące się w jej zarządzie, po zakończeniu likwidacji staje się majątkiem Powiatu
i przeznacza się do zagospodarowania przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej Placówki niezaspokojone na dzień zakończenia likwidacji stają
się należnościami i zobowiązaniami Powiatu Tarnogórskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 poz. 871
wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877,
z 2015r. poz. 532, 238

2) Przepisy
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Uzasadnienie
W dniu 29 kwietnia 2015 r. w wyniku interwencji policji wychowankowie Placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, w związku z zatrzymaniem opiekunów – A. i W. P. do
dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, zostali umieszczeni w innych formach pieczy
zastępczej oraz instytucjach pomocy społecznej.
Dyrektor placówki – Pani A. P. - złożyła w dniu 5 maja 2015 r. rezygnację z prowadzenia placówki. Biorąc
pod uwagę fakt, że placówka była prowadzona w prywatnym domu państwa P., dalsze jej funkcjonowanie
w tym miejscu stało się niemożliwe. Majątek ruchomy likwidowanej Placówki po zakończeniu likwidacji staje
się majątkiem Powiatu, o którego zagospodarowaniu zadecyduje Zarząd Powiatu Tarnogórskiego działając
w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Pismem z dnia 6 maja 2015 r. Starosta Tarnogórski znak ZS.8120.18.2015 - na podstawie
art. 107 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wystąpił do Wojewody Śląskiego
z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
w Świerklańcu. Decyzją nr PSII.943.48.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. Wojewoda Śląski wyraził zgodę
na likwidację w/w Placówki.
Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej
właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących
tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Zaś zgodnie
z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe
z zastrzeżeniem odrębnych ustaw tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu Tarnogórskiego jest zasadne.
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