
UCHWAŁA NR 89/X/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska 
uchwala :

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr 79/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2015 r. 
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 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 4670 z późn.zm.), w ten sposób, że § 9 ust.1a otrzymuje brzmienie:"1a. Osoby, które 
nie spełniają przesłanek zawartych w ust.1, a znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na 
zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, 
śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, które 
udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na 
ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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