
 

 

UCHWAŁA NR XII/107/2019 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/150/2017 Rady Gminy Walim z dnia 31 stycznia 2017 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, 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności  

oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Walim uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXV/150/2017 Rady Gminy Walim z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania, 

w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Świadczeniobiorcy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą 

odpłatność w zależności od posiadanego dochodu w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 23,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 28,00 

zł.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Walim: 

Z. Bodurka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 6880
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