
PROJEKT druk nr 386/23 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art.17 ust.2  pkt 4, art. 110 ust. 10, art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.1) ) , art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/373/23 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie 
realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 ze środków Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 4.   

2) uchyla się Załącznik stanowiący Zasady udzielania pomocy w ramach realizacji usług opieki 
wytchnieniowej w formie całodobowej w Domu Opieki dla Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Przewlekle Chorych „Spokojna Przystań II” w Baborowie.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 

1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185. 
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Uzasadnienie 

W związku z wszczęciem postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XXXVIII/373/23 z dnia 9 lutego 
2023 roku, z uwagi na zawarte w załączniku do w/w uchwały regulacje, które mogą wykarczać poza zakres 
delegacji ustawowej wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, przedłożony projekt zawiera propozycję 
uchylenia tych zapisów. 
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