
UCHWAŁA NR XXVII/223/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XVIII/149/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i przyznawania 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 z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r., 
poz.446 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XVIII/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i przyznawania 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 z opłat oraz trybu ich pobierania wprowadza się następujące 
zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto 
bankowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

2. Naliczona odpłatność zaokrąglana jest do pełnych groszy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej wysokość należności, z tytułu wydatków
na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi oraz terminy ich zwrotu ustala się w
drodze decyzji administracyjnej. Aktem właściwym do określenia terminu zwrotu wydatków za
usługi opiekuńcze jest decyzja administracyjna. Organ stanowiący gminy nie jest, więc właściwy
do regulowania tej kwestii w akcie prawa miejscowego. Regulacja uchwały wkracza tym samym w
zakres kompetencji innego organu właściwego do wydawania decyzji. Ponadto uregulowanie w
akcie prawa miejscowego materii, która winna znaleźć się w indywidualnym akcie
administracyjnym wydawanym w trybie postępowania administracyjnego w sposób istotny wpływa
na sytuację procesową adresata obu aktów.

Id: 2BC1AB89-134C-4A38-9D4C-AF57DAAAED36. Podpisany Strona 1




