UCHWAŁA NR 166/IX/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 8 lit. i, w związku art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 107 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 416, poz. 1076 i poz. 1544 oraz Dz. U. z 2019 poz. 730), za zgodą Wojewody
Mazowieckiego, uchwala się co nastepuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 lipca 2019 roku likwiduje się placówkę opiekuńczo– wychowawczą typu rodzinnego
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostkę Budżetową.
2. Majątek ruchomy likwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku przekazuje się do ewidencji
księgowej Urzędu Miasta Płocka, a następnie przekazuje się do ewidencji księgowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku z przeznaczeniem na organizację rodzinnej pieczy zastępczej w formie
rodzinnego domu dziecka.
3. Należności i zobowiązania likwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku przyjmuje się
zgodnie z ich stanem na dzień 31 lipca 2019 roku do ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta Płocka.
4. Środki finansowe zgromadzone na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prowadzonym
przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku przekazuje się do dnia 31 lipca 2019 roku na rachunek dochodów
Urzędu Miasta Płocka.
5. Środki finansowe zgromadzone na rachunku dotacji celowych z budżetu państwa, którego dysponentem
jest Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku przekazuje się do dnia 31 lipca 2019 roku na rachunek dotacji
celowych otrzymywanych z budżetu państwa, którego dysponentem jest Urząd Miasta Płocka.
§ 2. Prezydent Miasta Płocka zapewni właściwą pieczę zastępczą dzieciom przebywającym w likwidowanej
jednostce w rodzinnej formie pieczy zastępczej – rodzinnym domu dziecka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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