
Uchwała Nr XXVII/177/2004 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 30 grudnia 2004 roku 

w sprawie: zmiany uchwały  Nr XXII/154/92   Rady   Miejskiej   w   Pleszewie z dnia 
27 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 
Pleszewie 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 200lr., Nr 142, póz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, póz. 593 ze zmianami) Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co nast�puje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/154/ Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1992r w sprawie 
utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wprowadza si� nast�puj�ce 
zmiany: 

1) a) u�yte w uchwale słowo „Dom Pomocy" zast�puje si� słowem „Dom", 
b) u�yte   w   uchwale   słowa   „Dzienny    Dom   Pomocy   Społecznej" 

zast�puje si� słowami „Dzienny Dom Pomocy" - u�yte w odpowiedniej formie 
gramatycznej; 

2) skre�la si� § 7 i § 8; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew". 

§ 2. Statut Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie otrzymuje brzmienie okre�lone zał�cznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UZASADNIENIE 
Zał�cznik do Uchwały Nr XXVII/177/2004 

Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 30 grudnia 2004 r. 

W zwi�zku z przej�ciem przez Dzienny Dom Pomocy cz��ci zada� wynikaj�cych 
z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593) 
niezb�dne jest wprowadzenie zmian w Statucie Dziennego Domu Pomocy dostosowuj�cych go do 
obowi�zuj�cego stanu prawnego. Zmiany w Statucie uwzgl�dniaj� wymagania stawiane jednostkom 
bud�etowym, a dotycz�ce ich gospodarki finansowej -ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 ze zm.) St�d wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


