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Poz. 3562
OBWIESZCZENIE NR 2/VI/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy
Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.2017 r. poz. 1523, Dz.U.2018 r. poz. 2243 art.5) obwieszcza się, że w tekście
jednolitym uchwały Nr XXX/769/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.
poz. 3651), w treści § 17 ust. 1 zamiast zapisu w brzmieniu:
„§ 17. 1. Dom prowadzi na zasadach powierzenia:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy dysponujący łącznie 111 miejscami, obejmujący:
a) Filię Nr 1 przy ul. Podgórnej 1 dysponującą 36 miejscami dla osób z chorobą Alzheimera,
w tym 5 miejscami hostelowymi,
b) Filię Nr 2 przy ul. Traugutta 38 dysponującą 30 miejscami dla osób niewidomych
i niedowidzących z zaburzeniami psychicznymi,
c) Filię Nr 3 przy ul. Winnej 9, dysponującą 45 miejscami dla osób z chorobą psychiczną.”.
powinien być zapis w brzmieniu:
„§ 17. 1. Dom prowadzi na zasadach powierzenia:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy dysponujący łącznie 111 miejscami, obejmujący:
a) Filię Nr 1 przy ul. Podgórnej 1 dysponującą 36 miejscami dla osób z chorobą Alzheimera,
w tym 5 miejscami hostelowymi,
b) Filię Nr 2 przy ul. Traugutta 38 dysponującą 30 miejscami dla osób niewidomych
i niedowidzących z zaburzeniami psychicznymi,
c) Filię Nr 3 przy ul. Winnej 9, dysponującą 45 miejscami dla osób z chorobą psychiczną.
2) mieszkanie chronione przy ul. Gwiezdnej 6/4,
3) specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku przysługujące na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego.”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Antoni Czyżyk

