
Uchwała Nr XIX/215/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 22 stycznia 1996 r.  

w sprawie powołania DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2. 

Działając na podstawie art.7 ust.6 i art.18 ust.2 pkt 9 litera “h” ustawy z dnia 08.03.1990r. o 

samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami) w 

związku z art.10 ust.1 i art.21 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990 r. (tekst 

jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 60 z 1993 r.), oraz art 17 ust.2 ustawy z dnia 05.01.1991 r prawo 

budżetowe (tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 1993 r. z późniejszymi zmianami). 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 01 lutego 1996 r. powołuje się na terenie miasta Szczecina zakład budżetowy - pn. 

“DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2” przy ul. Potulickiej 40. 

§ 2 

Do zadań Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 należy: 

 pomoc dla osób samotnych mających trudności w organizacji życia codziennego,  

 podstawowe świadczenia opiekuńcze,  

 świadczenia rekreacyjno - kulturalne,  

 działalność rehabilitacyjna,  

 zapewnienie wyżywienia,  

 inne formy aktywizacji uzależnione od umiejętności podopiecznych. 

§ 3 

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego będzie roczny plan finansowy 

obejmujący przychody i rozchody, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem 

poprzez dział 86 - Opieka społeczna, rozdział 8611 - domy pomocy społecznej. 

§ 4 

Źródłami przychodów powołanego zakładu budżetowego są: 

 wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi,  

 dotacje z budżetu miasta,  

 darowizny osób fizycznych i prawnych. 

Wydatki przeznaczone będą na: 



 koszty utrzymania zakładu,  

 świadczenia: 

a/ opiekuńcze, 

b/ rekreacyjno - kulturalne, 

c/ rehabilitacyjne, 

 wyżywienie  

 inne wydatki związane z działalnością zakładu. 

§ 5 

Zakład budżetowy działa zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 6 

Przyznaje się Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej Nr 2 jednorazową dotację w kwocie  

75 000 złotych z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


