
UCHWAŁA NR XLIX/789/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 25 czerwca 2018 roku

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 opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/547/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 roku 
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 
opłat, jak również trybu ich pobierania dodaje się § 8a w brzmieniu: „1. Osoba znajdująca się w szczególnie 
trudnej sytuacji spowodowanej zwiększonymi wydatkami m. in. na cele zdrowotne i bytowe może zostać 
częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze zwłaszcza, gdy jest osobą 
samotnie gospodarująca, całkowicie niezdolną do pracy, lub niezdolną do pracy z tytułu wieku w rozumieniu 
ustawy o pomocy społecznej. 2. Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 
2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu

Ewa Zielińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lipca 2018 r.

Poz. 5023
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