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Ustawie o pomocy społecznej i innych obowiązujących 
przepisach prawa i zapewniającą ciągłą opiekę 
i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki 
rodzicielskiej w warunkach naturalnego środowiska 
rodzinnego oraz zaspokajającą ich niezbędne potrzeby 
bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, 
religijne.

Rozdział 3
Organizacja placówki rodzinnej

§ 4

1. Placówką rodzinną kieruje Dyrektor, którego zatrudnia 
i zwalnia Prezydent Miasta Gdyni.

2. Dyrektor realizuje zadania placówki rodzinnej na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez 
Prezydenta Miasta i w jego granicach dokonuje 
czynności prawnych.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa 
wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdyni.

4. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za 
przestrzeganie przepisów prawa i postanowień 
niniejszego statutu.

§ 5

1.1. Szczegółowy regulamin organizacyjny placów-
ki rodzinnej ustala jej Dyrektor w porozumieniu z 
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i jest on wprowadzany zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gdyni.

2.2. Regulamin organizacyjny placówki rodzinnej określa 
w szczególności:
1) 1) organizację placówki rodzinnej,
2) 2) zasady przyjmowania dzieci i ich pobytu w pla-

cówce rodzinnej,
3) 3) standardy wychowania i opieki,
4) 4) standardy usług świadczonych w placówce 

rodzinnej.

Rozdział 4
Gospodarka majątkowa i finansowa placówki rodzin-

nej

§ 6

Placówka rodzinna zarządza powierzonym mieniem, 
zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 7

Placówka rodzinna prowadzi działalność na podstawie 
rocznych planów finansowych.

§ 8

1.1. Działalność placówki rodzinnej jest finansowana w 
całości z budżetu miasta, a dochody odprowadzane 
są na rachunek budżetu miasta.

2) 2. Obsługę finansowo-księgową placówki rodzinnej 
prowadzi Prezydent Miasta Gdyni.

§ 9

Placówka rodzinna posiada własny rachunek banko-
wy.

§ 10

1. Placówka rodzinna może korzystać ze środków 
pozabudżetowych, tj. przyjmować i dysponować 
darami rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, 
które winny być przeznaczone na cel wskazany przez 
ofiarodawcę.

2) Rozliczanie darowizn pieniężnych odbywać się będzie 
na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§ 11

1. Placówka rodzinna może występować z wnioskiem 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, spoza 
budżetu Miasta, przedstawiając w tym celu stosowne 
projekty.

2) 2 .  Roz l i c zen ie  pro jek tów,  k tóre  uzysk a ją 
dofinansowanie następować będzie każdorazowo 
na warunkach określonych w zawartej umowie lub 
porozumieniu.

Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością placówki rodzinnej

§ 12

Nadzór nad działalnością placówki rodzinnej jest pro-
wadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni przy pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 13

Zmiany postanowień statutu placówki rodzinnej mogą 
nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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 UCHWAŁA Nr LI/468/10
Rady Miasta Malbork

 z dnia 13 października 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr L/453/10 Rady Miasta Malborka z dnia 09 września 2010 r. dotyczącej „Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Piaski/Rakowiec/w Malborku”

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
08.03.1990 r. O samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 14, w 
związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z 2003 r. ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr L/453/10 Rady Miasta Mal-
borka z dnia 09 września 2010 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Piaski/Rakowiec/w Malborku, w ten sposób, że 
§ 23 ust. 9 w/w uchwały otrzymuje następujące brzmie-
nie: „Dopuszcza się realizację linii 110 kV, tam gdzie nie 
zostały pokazane korytarze techniczne, wyłącznie jako 
skablowane.”
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§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Malborka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski
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 UCHWAŁA Nr VIk/IV/42/2011
Rady Miasta Wejherowa
 z dnia 25 stycznia 2011 r.

 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli

Na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co 
następuje:

CZĘŚĆ I
ZASADY OGÓLNE

§ 1

Uchwała określa zasady i tryb wyboru radnych Rad 
Osiedli, zwanych dalej Radnymi.

§ 2

1. Wybory do RAD są powszechne: prawo wybierania 
ma każdy mieszkaniec Gminy Miasta Wejherowa 
stale zamieszkujący na terenie OSIEDLA, który w dniu 
wyborów ukończył 18 lat.

2. Wybranym w skład RADY może być każdy, komu 
przysługuje prawo wybierania do danej RADY.

3. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo pra-

womocnym orzeczeniem sądu z powodu choroby 
psychicznej lub niedorozwoju umysłowego,

2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych 
prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału 
Stanu.

§ 3

1. Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach 
na równych zasadach.

2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

§ 4

1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają radnych 
bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych w 
okręgach wyborczych.

2. Głosować można tylko osobiście.

§ 5

1. Wybory są tajne. W lokalu wyborczym muszą 
znajdować się pomieszczenia za zasłoną umożliwiające 
tajność głosowania.

2. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej 
urny wyborczej.

§ 6

Radni wybierani są w okręgach wyborczych obejmu-
jących terytorium Osiedla.

CZĘŚĆ II
ZARZĄDZANIE WYBORÓW

§ 7

1. Pierwsze wybory do Rady Osiedla zarządza Prezydent 
Miasta nie później niż 2 miesiące od daty podjęcia 
przez Radę Miasta uchwały o utworzeniu Osiedla.

2. Kolejne wybory do Rad Osiedli zarządza Prezydent 
Miasta nie później niż dwa miesiące od dnia wyboru 
Prezydenta Miasta i przeprowadzane są one w 
terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wyboru 
Prezydenta Miasta, z zastrzeżeniem ustępu 3.

3. Odstęp czasowy pomiędzy dniem zarządzenia 
wyborów a dniem przeprowadzenia powinien wnosić 
co najmniej 60 dni.

§ 8

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyborów 
wyznacza datę wyborów na dzień ustawowo wolny 
od pracy.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta, o którym mowa 
w ustępie 1 ustala kalendarz wyborczy, określając 
terminy poszczególnych czynności wyborczych.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta wymienione w ust. 
1 ogłasza się w lokalnej prasie wejherowskiej i na 
słupach ogłoszeniowych na terenie Osiedla.

§ 9

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zarządze-
nia wyborów ustala liczbę mandatów w każdym okręgu 
wyborczym proporcjonalnie do liczby mieszkańców 
Osiedla.

CZĘŚĆ III
ORGANIZACJA WYBORÓW

§ 10

Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkałych 
na terytorium Osiedla.

§ 11

Miejska Komisja Wyborcza określa w obwieszczeniu 
granice i numery okręgów wyborczych.

§ 12

1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się 
obwody głosowania obejmujące od 1000 do 5000 
mieszkańców.

2. Miejska Komisja Wyborcza ustala w obwieszczeniu 
określonym w § 11 granice i numery obwodów do 
głosowania oraz adresy lokali wyborczych.
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