
 

 

UCHWAŁA NR XIX/139/2016 

RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXIX/312/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2014 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków  przyznawania i ponoszenia 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  z opłat oraz trybu ich pobierania. 

Na podstawie  art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),     Rada Gminy  Pakosław uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2014 roku Nr XXXIX/312/14 w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia 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 z opłat 

oraz trybu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustala się cenę jednej godziny świadczonej usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,  

w wysokości 13,00 zł”; 

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

§ 3a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być, 

częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w tym ze względu na: 

1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych; 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy 

społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej; 

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z usług opiekuńczych; 

4) długotrwałą chorobę; 

5) wielodzietność; 

6) zdarzenia losowego o ile jest to związane z dodatkowymi wydatkami finansowymi, obciążającymi znacznie 

dochody świadczeniobiorcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pakosławiu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 7803



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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Mirosław Biechowiak  
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