
PORADNIK PRAWNY DLA GMIN, MIAST I POWIATÓW 53

WZÓR

Uchwała Nr ...........................................
Rady Miasta .........................................
z dnia ...................................................

w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Leśna Polana”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 180 pkt 5 ustawy  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111) 
uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ...................................... 2020 r. tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą „Leśna 
Polana” przy ul. .................................... w ......................, zwaną dalej „Placówką”. 

§ 2

Placówce nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 3

Placówkę wyposaża się w część mienia będącego w ewidencji ...................................... przy  
ul. ............................................... w ...................................., co potwierdzone zostanie inwentaryzacją we-
dług stanu na dzień ........................................ 2020 r. Przekazanie mienia nastąpi zgodnie z protokołami 
zdawczo-odbiorczymi. 

§ 4

Z dniem utworzenia Placówki wychowawcy filii .................................................. mieszczącej się przy  
ul. ....................................... w ....................................... stają się, na zasadach określonych w art. 231 Ko-
deksu Pracy, pracownikami Placówki. 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi ............................................................................................. 

§ 6

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ............................... oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej .................................................................................................................................

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
................................................................................................................................................................... 

Przewodniczący Rady Miasta 
...............................................

1. Załącznik do uchwały Rady Miasta ............................... z dnia ............................... Statut placówki opiekuńczo- 
wychowawczej „Leśna Polana” przy ul. ............................................................ w ..............................................................
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