
rada miejska
w Olsztynie Uchwala Nr XL / 472 / 97 

Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 17 grudnia 1997r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Schronisko dla Bezdomnych im. 
Sabiny Kusznierów w Olsztynie i utworzenia na jej bazie zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. Nr 13, poz.74 z 1996r. z późn. zm.) i art. 17 ustawy z dnia 5 
stycznia 199lr. Prawo Budżetowe (Dz. U. Z 1993r. Nr 72, poz. 344 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§1
Likwiduje się z dniem 31 grudnia 1997r jednostkę budżetową - Schronisko dla 
Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów w Olsztynie.

§2
Na bazie majątku zlikwidowanej jednostki budżetowej tworzy się z dniem 1 stycznia 
1998 roku zakład budżetowy - Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów, 
zwany dalej Schroniskiem.

§3
Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej stają się pracownikami zakładu 

budżetowego.

§4
Schronisko działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olsztynie.

§5
Przedmiotem działania Schroniska jest udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania osobie tego pozbawionej przebywającej na terenie miasta Olsztyn.

§6
1. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów 

budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy obejmujący 
przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych zatwierdzony przez Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.



§7
Schronisko działa na podstawie statutu nadanego odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§9
Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 7 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 21 maja 1990r w sprawie 
przekształcenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej z miejscami noclegowymi dla 
bezdomnych w jednostkę budżetową Schronisko dla Bezdomnych.

2) Uchwała Nr 286/96 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 6 listopada 1996r. w 
sprawie zmian statutów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i 
Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów w Olsztynie.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


