
z dnia  5 sierpnia 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 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. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, 
911, 1146, 1626, 1877, zm. z 2015 r.: poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 
1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, zm. z 2016 r. poz. 195)

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 wprowadza 
się następującą zmianę:
1) w § 1 ust. 1 datę „1 września 2016 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2017 r.”
2) w akcie założycielskim stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały zwrot „1 września 2016 

roku” zastępuje się zwrotem „1 stycznia 2017 roku”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska
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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. Inwestycja jest w trakcie realizacji przez 

inwestora DRMG. Zakończenie budowy placówki i oddanie jej do użytku opóźnia się 

albowiem mieszkańcy dzielnicy Jasień zaskarżyli decyzję o warunkach zabudowy                            

i zagospodarowania terenu do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium w dniu 

29 czerwca 2016 r. uchyliło poprzednią decyzję i przekazało sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi I instancji. 

W związku z powyższym procedura uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji                  

i związana z tym realizacja inwestycji przedłuża się, zatem data utworzenia Przedszkola nr 82 

powinna ulec zmianie.  

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Wnioskodawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia Radcy Prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


