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UCHWAŁA NR LII/327/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie 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 zwalniania z tych opłat,
a także trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie 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 zwalniania z tych opłat, a także
trybu ich pobierania, w ten sposób, że nadaje się nowe brzmienie zapisom § 1 Uchwały:
„§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Stąporków, zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej organizuje i realizuje w ramach swoich zadań statutowych
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w formie pomocy sąsiedzkiej, co pozwoli objąć osoby
niesamodzielne pomocą w podstawowych czynnościach domowych i życiowych świadczoną przez osoby
blisko zamieszkujące.
3. Usługi, o których mowa w pkt. 2 mogą być świadczone przez osoby fizyczne lub osoby prawne,
z którymi Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawrze stosowną umowę,
określającą czas, okres, wynagrodzenie i zakres świadczonych usług, przy czym miesięczny wymiar
usług nie może przekroczyć liczby 25 godzin.
4. Usługi opiekuńcze, w zakresie obejmującym prace o charakterze pomocniczym mogą być także
świadczone w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych, w przypadku organizowania tychże prac przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stąporkowie.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej

