UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych
w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A
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 2018 r. poz. 994 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. W uchwale Nr XXXIX/728/97 z dnia 26 listopada 1997r. sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle chorych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej 32A wprowadza się następujące zmiany:
1. - w tytule uchwały oraz jej treści dotychczasową nazwę jednostki zmienia się na "Gdyński Ośrodek
Wsparcia Bosmańska 32 A".
2. – we wszystkich paragrafach uchwały słowo „ Dom ” zastępuje się słowami „Ośrodek”
3. - § 3 uchyla się
4. - § 4 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.”.
5. - § 6 uchyla się
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

1) zm.
2) zm.

Dz. U. z 2018r.poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432
Dz. U. z 2017r.poz. 38, poz. 1292,poz. 1428, poz. 1985; Dz. U. z 2018r.poz. 650 , poz. 700
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UZASADNIENIE
Placówka przy ulicy Bosmańskiej 32A w Gdyni, funkcjonuje od roku 1997 - najpierw jako dom pomocy
społecznej, a od roku 2003 jako ośrodek wsparcia pod nazwą Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle
chorych. Mając na względzie rozwój gdyńskiego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych (w tym
uruchomienie w czerwcu br. Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska 93) i w związku z tym
konieczność usystematyzowania funkcji poszczególnych placówek, niezbędne jest wprowadzenie zmian
formalizujących powyższe kwestie. Niniejsza uchwała wprowadza nową nazwę ośrodka wsparcia
(odzwierciedlającą funkcjonowanie w sieci gdyńskiego systemu wsparcia), dookreśla odbiorców jego oferty
oraz doprecyzowuje funkcje.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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