
UCHWAŁA XXXVI/234/2021 

Rady Gminy Stara Kornica  

z dnia 20 maja 2021 roku 
  

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 6 grudnia 2019 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 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2019r. poz. 15943) 
  
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.), w związku z art. 17 ust 1 pkt. 11 oraz 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.  Dz. U. z 2020r. poz. 
1876 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale NR XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 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 zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2019r. poz. 15943) zmienia się: 

1. treść § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza 250% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej nie ponoszą 

odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczone w ramach Programu „Opieka 75+”.” 

2. Po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza 250% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą 

odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczone w ramach Programu „Opieka 75+” w wysokości 50% wskaźnika 

odpłatności ustalonego w § 4. Przepisy § 5 ust. 1-4 stosuje się.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

  
Przewodnicząca Rady Gminy 
/-/ Zofia Szpura 


