UCHWAŁA NR 74/XI/07
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XL/2006 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 216/XXXII/2005
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz
mieszkaniach chronionych, funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 258/XL/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
31 stycznia 2006 r. dokonuje się następujących zmian:
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wysokość opłat osób kierowanych do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych
w przypadkach określonych w ust. 1 wynosi:

Wysokość kryterium dochodowego,
określonego w ustawie o pomocy
społecznej (art. 8 ust.1 pkt 1 i 2)

powyżej 100% do 200%

Odpłatność ustalona jako % średniego
kosztu utrzymania uczestnika
w środowiskowym domu samopomocy
w województwie mazowieckim w roku
bazowym ustalona przez Wojewodę
Mazowieckiego
do 5%

powyżej 200% do 300%

powyżej 5% do 10%

powyżej 300% do 400%

powyżej 10% do 15%

powyżej 400% do 500%

powyżej 15% do 20%

powyżej 500%

powyżej 20% do 30%

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Otwocku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 74/XI/07
z dnia 27 września 2007 r.

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) rada powiatu w drodze uchwały ustala
organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.
Ustalenie odpłatności wg kryterium dochodowego, określonego w ustawie o
pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2) jest również uproszczeniem.
Ustalenie „widełek” odpłatności pozwala dostosować decyzję do konkretnego
przypadku.

