
UCHWAŁA NR VIII/80/2019
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – Dziennym Domu Pobytu „SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1)) w związku z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/574/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu 
„SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3228) wprowadza się 
zmiany w § 3:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Średni miesięczny koszt pobytu oznacza kwotę wydatków na działalność Domu wynikającą 
z kosztów utrzymania uczestników z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną 
o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie 
budżetowej na dany rok, podzieloną przez liczbę miesięcy funkcjonowania Domu.”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Koszty utrzymania uczestników, o których mowa w ust. 2 ustala się w ten sposób, że koszty stałe 
dzieli się przez liczbę miejsc w Domu, natomiast koszty zmienne dzieli się przez średnioroczną liczbę 
uczestników.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, z 2018 r. poz. 1358, 

1693, 2192, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 15 maja 2019 r.

Poz. 2328



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady  Miasta 
Starogard Gdański

Anna Benert
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