
 

 

UCHWAŁA NR XIII/387/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Elblągu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 6a i 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920), art. 95 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Elblągu, stanowiącym załącznik do Uchwały 

Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej Nr 1 w Elblągu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 3678 ze 

zmian.) wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. W Placówce umieszczane są dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki 

lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie 

2. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce 

umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie 

gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. 

3. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2020 r.

Poz. 4266
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