
UCHWAŁA NR XXVII/175/09
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za  pobyt  w ośrodkach  wsparcia,  mieszkaniach  chronionych  i  ośrodkach  interwencji
kryzysowej

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art.17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz. 33) Rada Gminy Widawa uchwala,
co następuje:

§  1. W  uchwale  Nr  XV/92/04  Rady  Gminy  Widawa  z  dnia  29  czerwca  2004  r.
w sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach
wsparcia,  mieszkaniach  chronionych  i  ośrodkach  interwencji  kryzysowej  wprowadza  się

następującą zmianę:

1) po § 3 dodaje się § 3 a o brzmieniu:
            
         „§ 3a.1  Na wniosek osoby zobowiązanej  do odpłatności  za pobyt  w ośrodkach
wsparcia,  mieszkaniach  chronionych  i  ośrodkach  interwencji  kryzysowej  lub  na  wniosek
pracownika  socjalnego,  Kierownik  moŜe  odstąpić  od  zasad  określonych  w  §  3
w szczególności ze względu na:

a)  długotrwałą  chorobę  lub  niepełnosprawność  i  związane  z  tym  koszty  leczenia
i rehabilitacji

b) zdarzenia losowego.
2. Zobowiązany  winien  udokumentować  okoliczności  mające  mieć  wpływ  na

odstąpienie od zasad określonych w § 3.”

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


