UCHWAŁA Nr 32/VI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 marca 2007r.
w sprawie likwidacji filii Domu Pomocy Spo łecznej Koronowo w G ądeczu
Na podstawie przepisów art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 21 ust. 1
pkt. 2, ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.
1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala, co nast ępuje:
1. Z dniem 2 stycznia 2007r. likwiduje się filię DPS Koronowo w Gądeczu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z pó źn. zm.) do wyłącznej właściwości rady
powiatu należy tworzenie, przekszta łcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych
oraz wyposażanie ich w maj ątek.
Ponadto art. 21 ust 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z pó źn. zm.) stanowi, że gminne powiatowe lub
wojewódzkie jednostki budżetowe (...) tworzą, łączą, przekształcaj ą w inną formę
organizacyjno — prawną i likwiduj ą organy stanowi ące jednostki samorz ądu terytorialnego.
W dniu 28 grudnia 2006r. mieszkanki filii w G ądeczu zostały przeniesione do nowo
wybudowanego pawilonu DPS w Koronowie w zwi ązku z czym bezprzedmiotowe sta ło się
utrzymywanie filii (budynek nie spe łnia standardu).

