Uchwała Nr XXVIII/204/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych:
osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, ust. 3, ust. 4,
ust. 5 i ust. 6 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
W Gminie Popielów tworzy się 2 mieszkania chronione, wspierane dla osób niesamodzielnych: osób
starszych lub/i z niepełnosprawnością, na które przeznacza się pomieszczenia znajdujące się budynku
w miejscowości Stobrawa ul. Jakuba Kani 7.
§ 2.
W okresie realizacji oraz trwałości projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz
wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwalnia się mieszkańców z odpłatności za pobyt w mieszkaniu.
§ 3.
Projekt o którym mowa w § 2 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.
§ 4.
Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 2 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Popielowie.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Joanna Widacha-Cichoń
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