
ZARZĄDZENIE NR 10237/13/VI/R
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia średnich  miesięcznych wydatków przeznaczonych na  utrzymanie dziecka 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe .

Na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm )1) oraz art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r.  poz.135 z późn. zm.)2), zarządza s ię, co 
następuje:

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone  na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe stanowiące podstawę do ustalania odpłatności za 
pobyt dziecka w placówce oraz ponoszenia wydatków na jego utrzymanie przez powiat właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz  pierwszy w pieczy zastępczej. 

Określenie placówki Średnie miesięczne  wydatki 
w 2012 roku

Całodobowa placówka opiekuńczo -
wychowawcza typu 
socjalizacyjnego dla dzieci w wieku 
13-18 lat - Dom na klifie (podmiot 
prowadzący: Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznej)

3.955,98

Całodobowa placówka opiekuńczo -
wychowawcza typu 
socjalizacyjnego dla dzieci w wieku 
3-18 lat - Dom pod Magnolią 
(podmiot prowadzący: Gdańska 
Fundacja Innowacji Społecznej)

4.059,88

Całodobowa  placówka opiekuńczo- 
wychowawcza typu rodzinnego 
(podmiot prowadzący: Fundacja 
Nasza Rodzina Szymankowo)

3.003,03

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 
753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 
i Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.154.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego . 

 

P R E Z Y D E N T  MIASTA 
GDYNI

dr Wojciech Szczurek
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