
UCHWAŁA NR XLII/794/98 
RADY MIASTA GDYNI 

z 25 lutego 1998 roku 
 
 
w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz niektóre usługi 

świadczone na bazie tych placówek 
 
 
 Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. Nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 
Nr 89/96, poz. 401; Dz. U. Nr 106/96, poz. 496; Dz. U. Nr 132/96, poz. 622; Dz. U. Nr 9/97, poz. 43; Dz. U. Nr 
106/97, poz. 679; Dz. U. Nr 107/97, poz. 686; Dz. U. Nr 113/97, poz. 734; Dz. U. Nr 123/97, poz. 775) oraz art.  
4, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 5, art. 41, art. 46 ust. 3 Ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13/93, poz. 60 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 
1. Ośrodki wsparcia zapewniają całodzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze,  

rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne a takŜe posiłki w czasie pobytu. 
2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się w wysokości rzeczywistych kosztów 

wyŜywienia. 
 
 

§ 2 
 
Na bazie ośrodków wsparcia mogą być organizowane takŜe dodatkowe usługi, takie jak: 
- rekreacyjne, 
- pralnicze, 
- fryzjerskie, 
-  inne, określone w regulaminach poszczególnych placówek, dla osób korzystających z poby-

tu w tych placówkach oraz innych osób zamieszkałych w środowisku, na wniosek pracowni-
ka socjalnego. 

 
 

§ 3 
 

1. Nieodpłatny pobyt w ośrodkach wsparcia a takŜe nieodpłatne usługi dodatkowe przysługu-
ją osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 
Ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym 
mowa w ust. 1, ponoszą odpłatność w wysokości ustalonej w tabelach stanowiących za-
łącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 
 



§ 4 
 
Koszt wyŜywienia oraz usług dodatkowych, świadczonych przez ośrodki wsparcia ustala się 
w oparciu o kalkulację rzeczywistych kosztów ponoszonych przez placówkę. 
 
 

§ 5 
 
W przypadkach indywidualnych, uzasadnionych trudną sytuacją finansową, kierownik ośrod-
ka pomocy społecznej moŜe odstąpić od Ŝądania zwrotu wydatków poniesionych na wyŜy-
wienie i usługi, w całości lub części od osób, których dochód przekracza kryterium określone 
w § 3 ust. 
 
 

§ 6 
 
Kryterium dochodowe, określone w § 3 ust. 1 oraz kwoty określone w tabelach, stanowiących 
załącznik do niniejszej uchwały, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie o 
pomocy społecznej. 
 
 

§ 7 
 
Traci moc Uchwała Nr LI/433/92 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie 
odpłatności za  pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczych, 
oraz niektóre usługi świadczone na bazie tych placówek. 
 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   

 
 


