Projekt
z dnia 5 grudnia 2016 r. Zatwierdzony
przez................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki
137 w Gdańsku
Na podstawie Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 6 i art. 5c. pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 zm. 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010)
w związku z art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/640/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w
sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Damroki 137 w Gdańsku, zmienionej
uchwałą Nr XXVIII/760/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 ust. 1 datę „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „1 września 2017 r.”
2) w akcie założycielskim stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały zwrot „1 stycznia 2017
roku” zastępuje się zwrotem „1 września 2017 roku” .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Miasta Gdańska uchwałą Nr XXII/640/16 utworzyła z dniem 1 września 2016 r.
Przedszkole nr 82 w Gdańsku przy ul. Damroki 137. W związku z tym, że realizacja
inwestycji została opóźniona ze względu na protesty mieszkańców dzielnicy Jasień
i zaskarżenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do samorządowego
Kolegium Odwoławczego, uchwałą Nr XXVIII/760/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rada Miasta
Gdańska zmieniła datę utworzenia Przedszkola nr 82 na 1 stycznia 2017 r. Jednak realizacja
inwestycji nadal przedłuża się, planowany termin zakończenia prac przypada na koniec marca
2017 r. Odbiory branżowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie obiektu
użytkownikowi nastąpi w kwietniu 2017 r. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie kadry
pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, a także wyposażenie placówki
w zabawki i pomoce dydaktyczne. Zatem data utworzenia Przedszkola nr 82 powinna ulec
zmianie.
W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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