
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2017 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

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

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18  ust. 2 oraz art. 40  ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) uchyla się § 2 ust. 2 lit. „a”; 

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej do 20-go dnia 

każdego miesiąca, za zrealizowaną usługę w poprzednim miesiącu"; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.1. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, 

gdy występuje: 

a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych w wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi spowodowałaby obniżenie 

dochodu poniżej ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby 

w rodzinie, 

b) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków na leki, leczenie i rehabilitację 

przewyższających 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej albo rodziny. 

2. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje: 

a) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 

innej placówce, 
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b) wystąpienia zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które 

spowodowały straty materialne". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 

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

Województwa Śląskiego.          

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku 

 

 

Krzysztof Klonek 
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