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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania § 5. otrzymuje brzmienie: 

„1. Do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązany jest 
świadczeniobiorca, któremu przyznano świadczenia lub jego przedstawiciel ustawowy. 

2. Z ponoszenia opłaty mogą zostać zwolnione osoby, które spełniają jedną z poniższych 
przesłanek: 

a) ponoszą opłaty za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie 
domowym korzystającą z usług; 

b) ponoszą udokumentowane wydatki związane z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub osobie 
pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki; 

c) ponoszą opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 
placówce; 

d) świadczeniobiorca został dotknięty zdarzeniem losowym. 

3. Z ponoszenia opłaty częściowo mogą zostać zwolnione osoby, które spełniają jedną z poniższych 
przesłanek: 

a) ponoszą opłaty za więcej niż jeden rodzaj usług lub z więcej niż jedną osobę w gospodarstwie 
domowym korzystającą z usług; 

b) ponoszą udokumentowane wydatki związane z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub osobie 
pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki; 

c) ponoszą opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 
placówce; 

d) świadczeniobiorca został dotknięty zdarzeniem losowym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr ...........................Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia...................2021 r. 

 

 

 

Rada Miejska w Pleszewie dnia 25 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXXVII/372/2021 
ustalającą warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
warunki częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 
stwierdzenia nieważności tej uchwały z uwagi na naruszenie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.  
        W związku z powyższym niezbędna jest zmiana przedmiotowej uchwały. 
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