
 

 

UCHWAŁA NR 263/XXIX/2018 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011 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 określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr 75/ IX/ 2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011 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 określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania, w ten sposób, że § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

"§ 4.1. Osoba na rzecz której przyznano usługi opiekuńcze i jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności, 

może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności. 

2. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności będzie przysługiwać w przypadku: 

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki, leczenie lub rehabilitację, stanowiących obciążenie 
budżetu domowego osoby lub rodziny w sposób utrudniający zabezpieczenie innych podstawowych potrzeb 

bytowych lub, 

b) konieczności zabezpieczenia świadczeniobiorcy usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, 
powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy. 

3. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności będzie przysługiwać w przypadku: 

a) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce wychowawczej, domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, po przedstawieniu dowodu 

ponoszenia kosztów lub, 

b) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

c) udokumentowanego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które spowodowało straty 
materialne". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2018 r.

Poz. 4495



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

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Alojzy Leśniak 
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