Uchwała Nr XVIII/92/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat jak również trybu ich pobierania
uchylona przez uchwałę Nr XXVII/176/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje:
§1
Przez użyte w uchwale wyrażenia:
1) "usługi opiekuńcze" - rozumie się pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w
miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
2) "specjalistyczne usługi opiekuńcze" - rozumie się usługi, za wyjątkiem
specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia do niepełnosprawności, które
dzielą się na następujące rodzaje:
a) usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie,
b) pielęgnacja,
c) rehabilitacja fizyczna,
d) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,
e) pomoc mieszkaniowa,
3) "osoba zainteresowana" - rozumie się osobę samotną, która z powodu wieku
choroby lub innych osób, a jest jej pozbawiona, jak również osoba
wymagająca pomocy innych osób, gdy rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić.
§2
1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na

wniosek zainteresowanej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
przyznaje się z urzędu, jeżeli z danych, będących w posiadaniu Ośrodka
Pomocy Społecznej wynika, że osoba zainteresowana wymaga takiej pomocy.
§3
1. Ośrodek Pomocy społecznej w Żyrzynie przyznając pomoc w formie usługi
opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej określa jej zakres oraz
zabezpiecza jej wykonanie przez osobę spełniającą wymogi należytego jej
świadczenia.
2. Usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych (bez zaburzeń psychicznych), którym przepisy bądź
orzeczenia komisji lekarskich nie zabraniają wykonywania prac związanych z
udzieloną pomocą osobie zainteresowanej.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem.
§4
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
tym osobom zainteresowanym, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej.
2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1
odpłatność za usługi opiekuńcze następuje na zasadach określonych w tabeli:
Wysokość odpłatności w procentach ustalona
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§5

Osoba zobowiązana do zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze może być, na jej wniosek lub na wniosek
pracownika socjalnego, zwolniona z obowiązku zwrotu w całości bądź części
wydatków na udzieloną usługę, zwłaszcza jeżeli zwolnienie uzasadniają
następujące przyczyny:
1) konieczność zapewnienia pomocy w formie usługi opiekuńczej lub
specjalistycznej usługi opiekuńczej więcej niż jednej osobie w rodzinie,
2) ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych,
3) zdarzenia losowe,
4) zwiększone koszty leczenia.
§6
Opłata za usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona
jest na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie Nr
70-81911071-2001-0000-0101-0002 w Banku Spółdzielczym w Żyrzynie w
terminie do 15-go każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez
osobę zobowiązaną do jej uiszczenia.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn i Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żyrzynie.
§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/154/97
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.
§10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

