
UCHWAŁA NR XVII/135/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/XXII/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1507 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr 152/XXII/2004 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2004r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) zmianie ulega nazwa uchwały na następującą: „w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności jak również tryb ich pobierania

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały

3) w § 1 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić częściowe 
lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat, według poniższych zasad:

a) podstawą częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat może być fakt sprawowania opieki nad więcej niż 
jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby 
lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia

b) podstawą całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat może być fakt wystąpienia zdarzenia losowego 
mającego wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do usług opiekuńczych.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 
01 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/135/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Procentowy dochód osoby samotnej lub osoby 
w rodzinie wg kryterium dochodowego 
określonego ustawą o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % w odniesieniu do kosztu 
jednej godziny

Osób samotnych Osób w rodzinie
powyżej 100% do 150% 10,00% 25,00%
powyżej 150% do 200% 20% 35,00%
powyżej 200% do 300% 40% 60,00%
powyżej 300% do 400% 60,00% 100,00%
powyżej 400% 100,00% 100,00%
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/135/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zmiana uchwały wynika z potrzeby urealnienia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze, które zostały 
pierwotnie uchwalone w 2004r. Ponadto uchwała reguluje zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat za sprawowanie opieki.
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