
UCHWAŁA NR XXXVI/442/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały XXII/227/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 111a ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały XXII/227/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu wprowadza się zmiany: w § 3. 1. dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem””.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

Andrzej Bolewski
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na mocy art. 10 ww. ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na dziecko, jednorazowe
świadczenie w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub
ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa wyżej.

W świetle powyższego zmiana uchwały jest zasadna.
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