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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (dalej „ustawa”) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego,
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie
nie więcej niż 14 dzieci. Do dnia 1 stycznia 2021 r., na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy, liczba dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie może być wyższa niż 30. Liczba
dzieci w rybnickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekraczała wskazany standard, zatem
należało podjąć działania w kierunku jego osiągnięcia.
Na sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 18 czerwca 2015 r. uchwałą nr 147/XI/2015 dokonano zmiany
nazwy jednostki organizacyjnej miasta z Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku na Centrum
Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku oraz odrębnymi uchwałami:
- nadano nowy statut jednostce,
- utworzono na bazie Zespołu Ognisk Wychowawczych, trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze
(Przystań, Mieszkanie Nr 1, Mieszkanie Nr 2),
- nadano statuty nowym placówkom.
Wojewoda Śląski, jako organ nadzoru, wobec upływu 30-dniowego terminu na wydanie
rozstrzygnięcia nadzorczego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
o stwierdzenie nieważności uchwały nr 147/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych
w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz
nadania statutu, jako niezgodnej z art. 94 ust. 1 ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gliwicach wyrokiem z dnia 31 października 2016 r. Sygn. akt IV SA/GI 144/16 uznał skargę
organu nadzoru i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Od wyroku Gmina Rybnik wniosła
skargę kasacyjną, która zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada
2017 r. Sygn. akt I OSK 861/17, została oddalona, co oznacza, że w aktualnym stanie prawnym, nadal
istnieje jednostka organizacyjna miasta pn. Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, Rada Miasta Rybnika
powinna podjąć uchwałę o likwidacji tej jednostki budżetowej. W miejsce likwidowanej jednostki
zostanie utworzona jednostka budżetowa pn. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Rybniku przy ul. Barbary 22c (dalej „Zespół”), która prowadzić będzie obsługę finansowoksięgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną ww. placówek opiekuńczowychowawczych, tj. Przystań, Mieszkanie Nr 1 i Mieszkanie Nr 2 w Rybniku. Podstawą powyższego
rozwiązania jest art. 6a i 6b ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym powiat może
zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom
organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wspólną obsługę, poza
starostwem powiatowym, może prowadzić m.in. inna jednostka organizacyjna powiatu. Rada powiatu
w odniesieniu do jednostek obsługiwanych określa, w drodze uchwały, w szczególności zakres
obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach ww. obsługi.
Dyrektor Zespołu, zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy, będzie kierował ww. placówkami opiekuńczowychowawczymi przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wychowawcy.
W związku z powierzeniem Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
obsługi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku, konieczne jest wprowadzenie
zmian w statucie tej Placówki.

