
 
Uchwała Nr X/129/2019 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.  
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1508 z późn.zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 
W Uchwale Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze      
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania w § 5 
dodaje się ust. 4 i 5  w brzmieniu:  
„ 4. Zwalnia się z odpłatności, osoby, które: 

1)  korzystają z usług świadczonych w ramach Programu „Opieka 75+” - edycja 2019, 
2) korzystają z usług świadczonych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 

2019 w przysługującym w Programie limicie godzin opieki wytchnieniowej, z zastrzeżeniem 
ust. 5, 

3) korzystają z usług świadczonych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” edycja 2019, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej oraz osoby 
w rodzinie nie przekracza 350 % kwoty obowiązującego kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

5. Osoby korzystające z usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 
powyżej programowego limitu godzin ponoszą odpłatność w wysokości 50% kosztu realizacji 
tej usługi. Pełny koszt realizacji usługi w ramach programu wynosi 30zł.” 

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




