
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej 
w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 18 ust. 2, art. 18c ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 821, z 2021 r. poz. 159) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/508/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Dz. Urz. Województwa  
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4327) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. W skład 
placówki wchodzą: 
1) Świetlica środowiskowa ul. Graniczna 3, 78-100 Kołobrzeg; 
2) Świetlica środowiskowa „Na Ogrodach” ul. Czarnieckiego 5F, 78-100 Kołobrzeg; 
3) Świetlica środowiskowa w Podczelu, ul. Lwowska 7, 78 - 100 Kołobrzeg”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy zmiany regulacji w zakresie funkcjonującej na terenie
Kołobrzegu placówki wsparcia dziennego obejmującej świetlice środowiskowe.

Zmiana Uchwały nr XXXV/508/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r.
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4327) ma na celu
dostosowanie aktu prawa miejscowego do stanu faktycznego, zgodnie z którym Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu prowadzi placówkę wsparcia dziennego
składającą się z trzech świetlic środowiskowych. Zmiana obejmuje:

1) likwidację świetlicy środowiskowej przy ul. Jedności Narodowej 42, której lokal
w 2019 r. w wyniku zdarzenia losowego, tj. nawałnicy deszczu został zalany i znalazł się
w stanie technicznym uniemożliwiającym prowadzenie placówki - umowa użyczenia
lokalu pomiędzy Urzędem Miasta Kołobrzeg a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu została rozwiązana z dniem 30 listopada 2019 r. Placówka prowadzona
była w tymczasowym wynajmowanym lokalu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Zbigniewa Herberta.

2) likwidację świetlicy środowiskowej przy ul. Bydgoskiej 34A, w której lokal nie uzyskał
potwierdzenia spełnienia przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych
w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października
2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym
ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630) –
decyzja nr PZ.5580.2.3.2021 z dnia 09.03.2021 r. Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Gmina Miasto Kołobrzeg nie dysponuje obecnie innymi lokalami, spełniającymi
wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi
spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, w którym
można utworzyć świetlice środowiskowe w miejsce zlikwidowanych świetlic.
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