UCHWAŁA NR XLIII/1258/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul.
Chwarznieńskiej 93
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art.17 ust. 2 pkt 3, art. 51 i art.111a ust 1pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn.zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wuchwale Nr XXVII/447/96 zdnia 23października 1996r. sprawie: utworzenia Tymczasowego Ośrodka
Opiekuńczego wGdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93 wprowadza się następujące zmiany:
1. - w tytule uchwały słowa „Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93”
zastępuje się słowami „Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska 93”
2. - §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Z dniem 1 czerwca 2018 r. zmienia się nazwa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni ul.
Chwarznieńska 93 na Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 zwany dalej „Ośrodkiem ”.”.
3. - § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek prowadzony jest w formie jednostki organizacyjnej - ośrodek wsparcia, pozostający
w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.”.
4. - § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ośrodek przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Gdyni, którzy z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności wymagają opieki, pielęgnacji oraz wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
życiowych w wymiarze indywidualnym i społecznym.
2. Podstawowymi funkcjami, jakie realizuje Ośrodek, są:
1) opieka, elementy rehabilitacji i podnoszenia aktywności w trybie wsparcia dziennego,
2) czasowa całodobowa opieka i pielęgnacja,
3) animacja więzi interpersonalnych i sąsiedzkich oraz inne działania w obszarze reintegracji społecznej.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
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