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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 841/L/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie określenia 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 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) 

Rada Miejska w Sosnowcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 841/L/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia 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, 
ze zmianami, od 1 stycznia 2023 r. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Cena 1 godziny: 

1) usług opiekuńczych wynosi 29,45 zł. 

2) specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 64,50 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
od 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sosnowcu 

 
 

Ewa Szota 
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