
UCHWAŁA NR XLVII/374/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2022 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również tryb ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się § 1 ust. 2 Uchwały nr XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2022r. 
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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania. 

§ 2. § 2 Uchwały nr  XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2022 r. otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat, ze względu na: 

1) zdarzenie losowe (np. powódź, pożar); 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku 
wsparcia. 

3. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.”. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2023r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli, zwrócił uwagę oby w uchwałach 
Rady nie umieszczać treści , które uregulowane są przez ustawę. 

Treść § 1 ust.2  Uchwały nr XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2022r. 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 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, wynika 
z ustawy o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 
zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania. 

Zgodnie zaleceniami Wydział Nadzoru i Kontroli  DUW  oraz treścią art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społeczne , należało  uwzględnić w niniejszej uchwale  szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat. 

Sporządziła: 

Małgorzata Siemińska 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
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