
  

UCHWAŁA NR VII/50/19 

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 

z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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, oraz szczegółowych warunków częściowego 

 lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 1358, 2192, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 stycznia 2019 r. 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, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb  

ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 914) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 3, § 4, § 5; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności  

lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z ustalonej odpłatności: 

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie stanwiłoby dla osoby bądź rodziny 

nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę 

sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe; 

2) w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost kosztów 

utrzymania; 

3) gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna 

jest obłożnie chora; 

4) w przypadku korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług; 

5) w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych szczególnie uzasadnionych 

okoliczności.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Urszula Taudul 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2046
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