
UCHWAŁA  NR 76 /2019 
RADY  MIEJSKIEJ  W JASTROWIU 

 
z dnia 30 maja 2019r. 

 
 
zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                                    
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu. 
 
 
             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) w związku z art.51c ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.                            
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r.  poz.1508, poz.1693, poz.2192, poz.2354, poz.2529;                   
z 2019r. poz.271, poz.730, poz.752), art.11 ust.2 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.                    
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869), art.9 ust.2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018r. poz.1878; z 2019r. poz.730) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu  uchwala, co następuje:  
 
 

§1. W uchwale Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                        
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §2 uchwały zwrot „z niepełnosprawnością umysłową” zastępuje się zwrotem 
„z niepełnosprawnością intelektualną”; 

2) w §2 ust.1 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w   Sypniewie, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r. w  
sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu zwrot „z niepełnosprawnością umysłową” zastępuje się zwrotem                                        
„z niepełnosprawnością intelektualną”; 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr 76/2019 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. zmieniającej 
uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r.                                    
w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu. 

 
 
W dniu 26 lutego 2019r. Rada  Miejska  w Jastrowiu podjęła uchwałę Nr 43/2019                                    

w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania 
Statutu. 

Przedkładany projekt uchwały wprowadza zmiany terminologiczne wynikające                                             
z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 grudnia 2018r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.                       
z 2018r. poz.2411). 

 
Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne 

uzasadnienie. 
 
 


