
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr  XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013r. w sprawie 
likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo –wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni 

oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 1 i 8 lit. i), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.1)) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. zm2))oraz 
art.12 ust.1 pkt 2, ust.3, ust. 4 pkt 2 i pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn.zm3))Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/742/13 z dnia 23 października 2013r.w sprawie likwidacji 
Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo – wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni  oraz  Centrum 
Administracyjnego  Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gdyni w § 4 dopisuje się ust. 3 , który otrzymuje 
brzmienie : 

„3. W wypadku nie wyrażenia do dnia 31. 01.2014r. przez Wojewodę Pomorskiego zgody  na likwidację 
Domu Dziecka oraz braku pozwolenia na utworzenie Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1, 2 i 
3 niniejsza uchwała straci moc obowiązującą”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

1) zmiany Dz. U. z 2013r. poz 645
2) zmiany Dz. U. z 2013r. poz. 154, poz. 866
3) zmiany Dz. U. z 2013r.poz. 938
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UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt,iż placówki opiekuńczo wychowawcze zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonują na podstawie zezwolenia wojewody to zarówno do

likwidacji jak i utworzenia konieczne jest jej wyrażenie przez wojewodę właściwego miejscowo dla

siedzibytych jednostek .W momenciepodejmowania uchwałyRadyMiasta GdyniNr XXXV/742/13

w sprawie likwidacjiDomu Dziecka w Gdynipowołania placówek opiekuńczo- wychowawczychNr

1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w

Gdyni sprawa wyrażenia przez Wojewodę powyższych zgód była i do dnia wniesienia projektu

zmiany do uchwały jest w toku.Konieczne stało się więc dodanie w treści uchwały regulacji,iż w

wypadku braku zgody na likwidację dotychczasowej placówki lub braku pozwolenia na utworzenie

nowych placówek uchwała o której mowa powyżej straci swą moc obowiązującą .

Wobecpowyższego podjęcie uchwały zmieniającejw tym zakresie jest konieczne i uzasadnione.
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