UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Pełna
Chata” w Gdańsku
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.:
poz. 938; poz. 1646, zm.: z 2014 r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, zm.:
z 2015 r. poz. 238; poz. 1045; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz.
1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890; poz. 2150, zm.: z 2016 r. poz. 195; poz.
1257) oraz art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2016 roku likwiduje się placówkę opiekuńczo – wychowawczą
typu rodzinnego „Pełna Chata” z siedzibą w Gdańsku ul. Żwirki i Wigury 1a/2, 80-463
Gdańsk.
2. Całodobową opiekę i wychowanie dzieciom ze zlikwidowanej placówki zapewni rodzinny
dom dziecka.
3. Mienie, będące na wyposażeniu placówki, zostanie przekazane do dyspozycji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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.
Natomiast zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku
Gdańska – miasta na prawach powiatu - Rada Miasta Gdańska) likwiduje gminne, powiatowe
lub wojewódzkie jednostki budżetowe. Jednocześnie likwidując jednostkę budżetową, organ
ten określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki.
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego „Pełna Chata” jest placówką
prowadzoną przez miasto Gdańsk w formie jednostki budżetowej. Na wniosek Dyrektora
placówki, który posiada kwalifikacje do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz po
uzyskaniu zgody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku jako organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej, postanowiono utworzyć w miejsce ww. placówki rodzinny dom
dziecka. W związku z powyższym, po przekształceniu placówki, dzieci pozostaną w tym
samym miejscu i pod opieką tych samych osób, co dotychczas. Zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zorganizowanie
rodzinnego domu dziecka nie wymaga formy uchwały organu stanowiącego gminy.
Wojewoda Pomorski postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak
PS-VI.9423.1.8.2016 r. wyraził zgodę na likwidację ww. placówki.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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