UCHWAŁA NR KISS/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

zdnia 25 kwietnia 2019

r.

w sprawie uchylenia uchwały nr IIIB/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych

mieszkańców Gminy Będzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
osamorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 22019 roku, poz. 506) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3.
art. 97 ust. 1 i5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku,
1

poz. 1508 z póżn. zm.)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
@ 1. Uchylić
uchwalę nr 111/9/2018 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 gmdnia 2018 roku w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odplamns'ci za pobyt w Centrum Uslug Społecznych mieszkańców Gminy
Będzin.

5 2. Wykonanie uchwaly powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

53.Uchwala wchodzi wżycie po upływie
Województwa Slaskiego.
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UZASADNIENIE
Celem uchwały jest zastosowanie się do uwag

postępowania z dnia
w Katowicach. W

15

sugestii zawartych w Zawiadomienia o wszczęciu

stycznia 2019 Wydziału Nadzoru Prawnego Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w. zawiadomieniu

z dnia 12 marca ZOO/ir.

i

Nadzór Prawny Wojewody wskazuje. iż przepis art 97 ust 5 ustawy

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018

poz. 1508, z późn, zm.)

r.

zawierający delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwaly

erlI/9/2018 z

dnia

13

grudnia 2018r.

nie upoważnia Rady Miasta do określenia wysokości opłaty

za pobyt w konkretnie wskazanym ośrodku wsparcia (tj. Centrum Uslug Społecznych w Będzinie).

Na podstawie powołanego przepisu rada gminy ma ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt we wszystkich prowadzonych przez siebie ośrodkach wsparcia

mieszkaniach chronionych nie zaś

i

dotyczące konkretnej placówki, nawet w przypadku, gdy w chwili podjęcia przedmiotowej uchwały Gmina
prowadzi wyłącznie jeden ośrodek wsparcia. Jak wynika z powyższego oznacza to, ze uchwała regulująca
problemowy przedmiot tj. zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

i

mieszkaniach

chronionych powinna mieć nieograniczony czas obowiązywania a określone w niej zasady powinny znaleźć
zastosowanie zarówno do ustalania odpłatności w aktualnie dzialajacych ośrodkach wsparcia jak i takich,
które zostaną utworzone w przyszłości. Wobec powyższego należy uznać za właściwy i obowiązujący stan
prawny zawarty w Uchwale Rady Miejskiej Będzina nr IV/24/2015 z dnia 28 stycznia 2015
wx.

r.

szczegółowych zasadpanuszenia odpłatności za puby! w ośrodkach Wsparcia w Będzinie.

Konkludując, podjęcie uchwały o uchyleniu w całości uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności z pobyt w Centmm Usług Społecznychjest zasadne
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