
 

 

UCHWAŁA NR XIX/159/2019 

RADY GMINY ŚWILCZA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1508 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/150/2004 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2004 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 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 117, poz. 1328, z 2011 r. Nr 34, poz. 766, z 2016 r., poz. 2829 oraz 

z 2019 r., poz. 957 i 3248) w § 3 a po pkt. 3 dodaje się pkt.4 i 5, które otrzymują brzmienie: 

„§ 3. a. 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy w formie „Asystenta Osobistego Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, zwanego dalej „Programem” finansowanego w ramach 

resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Politykii Społecznej na podstawie ustawy z dnia 

23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) nie ponoszą odpłatności za tę usługę w wymiarze 30 godzin 

miesięcznie w roku 2020. 

5. Z chwilą wykorzystania limitu godzin, o którym mowa w ust.4, gmina może przyznać kolejne 

godziny usług asystenta w ramach środków własnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Świlcza 

 

 

mgr Piotr Wanat 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 15 stycznia 2020 r.

Poz. 346
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