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Poz. 1734
UCHWAŁA NR XLIII/279/2014
RADY GMINY PCIM
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu
chronionym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt. 12, art. 53 art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu
chronionym w ten sposób, że zmianie ulega §1 pkt 2 załącznika nr 1 do Uchwały który otrzymuje brzmienie:
§ 1. pkt. 2. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się w szczególności:
a) osobom, rodzinom, które w wyniku zdarzenia losowego (m in. pożar, zalanie, zawalenie) straciły bezpieczne
miejsce zamieszkania lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej,
b) ofiarom przemocy i konfliktu w rodzinie,
c) osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze i zakłady dla nieletnich, dla których organizuje się odpowiednie warunki celem umożliwienia
podejmowania samodzielnych decyzji, ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdobywania
umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu, tworzenia warunków do aktywnego
i twórczego życia, kształtowania postaw i wartości.
d) osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie w celu usamodzielnienia
życiowego.
e) cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

