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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

w Kielcach 

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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.1)), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2)) oraz art. 231  ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.3)), Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach przy ul. 

Wesołej 47/49, zwaną dalej Ośrodkiem. 

2. Likwidacja Ośrodka nastąpi z dniem 31 grudnia 2022 r. 

3. Zadania likwidowanej jednostki przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

§ 2.  

1. Mienie Ośrodka przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2. 

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Ośrodka przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Kielcach. 

§ 3.  

Z dniem 1 stycznia 2023 r. pracownicy zatrudnieni w Ośrodku na podstawie umowy o pracę zostaną 

przejęci w trybie i na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu Pracy przez nowego pracodawcę, tj. Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, za wyjątkiem pracowników, którzy nabyli 

uprawnienia emerytalne. Pracownikom, którzy nabyli uprawnienia emerytalne zostaną wypłacone należne im, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenia pieniężne i inne należności wynikające ze stosunku 

pracy. 

§ 4.  

Z dniem 31 grudnia 2022 r. tracą moc: 

1) uchwała nr XVII/380/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczejw Kielcach, 

2) uchwała nr XLV/980/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu 

Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach. 

§ 5.  

Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, 

poz. 1964. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1700. 
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§ 6.  

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 

Kielce 

 

 

Jarosław Karyś 
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Uzasadnienie 

Prezydenta Miasta Kielce  

do uchwały Rady Miasta Kielce  

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

w Kielcach 

Likwidacja z dniem 31 grudnia 2022 r. Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach 

i powierzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.  wykonywania zadań nałożonych na Ośrodek dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ma na celu centralizację usług świadczonych na rzecz mieszkańców 

Kielc. 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że przejęcie zadań przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach pozwoli na wspólną obsługę finansowo-księgową, organizacyjną i kadrową jednostek 

organizacyjnych Miasta Kielce, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach i Ośrodka Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w Kielcach, które wykonują zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.  Centralizacja pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych i podniesienie 

jakości świadczonych usług. Diagnoza oparta została również o rachunek ekonomiczny funkcjonowania 

jednostek. 

Racjonalnie zorganizowana, wspólna obsługa finansowo-księgowa, kadrowa i organizacyjna wpłynie  

na sprawny przepływ informacji pomiędzy jednostkami a władzami Miasta oraz efektywne zarządzanie 

jednostką, co jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania  samorządu terytorialnego. 

Podjęcie uchwały pozwoli na redukcję powielanych funkcji i skoncentrowanie ich w jednym miejscu,  

a tym samym przyczyni się do  ograniczenia kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta 

Kielce. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


