
UCHWAŁA NR XXXV/967/17
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Gdańsku

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: poz. 1579), art. 11 ust. 2, 
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870, zm.: poz. 1984, poz. 2260), art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, zm.: poz. 1583; poz. 2174) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/1794/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 
w Gdańsku, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/787/08 z dnia 25 września 2008 r. oraz uchwałą 
LV/1276/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w treści i załączniku nr 1 do uchwały określenie „Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Polanki 121” użyte w odpowiednim przypadku zmienia się na określenie „Dom Pomocy 
Społecznej „Polanki” użyte w odpowiednim przypadku;
2) w treści i załączniku nr 2 do uchwały określenie „Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Starogardzka 20” użyte w odpowiednim przypadku zmienia się na określenie „Dom 
Pomocy Społecznej „Orunia” użyte w odpowiednim przypadku;
3) w Załączniku Nr 1 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom Pomocy Społecznej „Polanki” przy ul. Polanki 121 w Gdańsku, zwany dalej „Domem” 
działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej;
4) uchwał Rady Miasta Gdańska i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska.”;
4) w Załączniku Nr 2 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom Pomocy Społecznej „Orunia” przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku, zwany dalej 
„Domem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej;
4) uchwał Rady Miasta Gdańska i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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