
 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia .................... 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały NR XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2008 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego- Środowiskowym Domu Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 2001 Nr 121 poz. 1591 z póź

zm), art. 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U 2009 nr 175 poz . 1362 z póź. zm. ) Rada Miasta

Sandomierz uchwała, co następuje: 

§ 1.  Uchyla się uchwałę NR XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2008 w sprawie ustalenia szczegółowych

zasad ponoszenia  odpła t n oś ci za pobyt w oś rodku wsparcia dziennego- Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej

w Sandomierzu (Dz. Urz. Woj Świętokrzyskiego Nr 142 poz. 1958)  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Dyrektorowi OPS  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

U Z A S A D N I E N I E 

Na terenie gminy Sandomierz funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego - Środowiskowy Dom Dla Osób Niepełnosprawnych

Intelektualnie i z Zaburzeniami Psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej,. Uchwałą XX/172/2008

Rady Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2008 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w oś rodku wsparcia dziennego- Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu , zostały określone zasady

o d pła t n oś ci za pobyt w ŚDS. Uchwała powyższa była wydana na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który

upoważnia radę  gminy do ustalenia odpłatności w zakresie zadań własnych. Ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy

o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 40 poz. 229) zostały określone zasady odpłatności za świadczone

u sługi w oś rodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym ŚDS) w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby

samotnie  gospodarującej lub dochodu na osobą w rodzinie jeżeli dochód przekracza kwotę 250 % kryterium dochodowego

ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o po mocy społecznej. W powyższym akcie prawnym zostały także

okreś lone przesłanki do zwolnienia z powyższej odpłatności. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uchylenie w/w uchwały

Rady Miasta Sandomierza, gdyż zasady odpłatności wchodzą z mocy ustawy.  

Projekt

z dnia 23.03.2010, zgłoszony przez Burmistrza Miasta Sandomierza
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