
UCHWAŁA NR XXXIII/323/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/123/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Santoku oraz nadania statutu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z późn. zm.), 
art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 a ust. 1 i ust. 2, art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 249), Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XIV/123/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Santoku ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku oraz nadania statutu, 
dotychczasowy §4 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. 5. Pobyt w ŚDS jest nieodpłatny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 201 poz. 803) uchylono
z dniem 30 maja 2021 r. dotychczasowy ust. 1 art. 51 b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
2020 poz. 1876 z późn. zm.), normujący odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom
z zaburzeniami psychicznymi. Nadto, z dniem 30 maja 2021 r. zmianie uległo brzmienie art. 51b ust. 2,
który w nowym, brzmieniu wskazuje, iż korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom
z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.
Z uwagi na powyższe, jak również mając na uwadze fakt, iż Środowiskowy Dom Samopomocy
w Santoku nie świadczy usług całodobowych, koniecznej jest dokonanie w Statucie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Santoku zmian w zakresie zapisów normujących zasady odpłatności za usługi.
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