UCHWAŁA NR XXVI/184/2018
RADY GMINY ŻYRZYN
z dnia 23 lutego 2018 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta
Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:
§ 1.
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest organizowana
i przyznawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie przy uwzględnieniu zgłoszonych
potrzeb i możliwości ich realizacji.
§ 2.
W przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz osób w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
§ 3.
Osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, niespełniające warunków, o których mowa
w § 2, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach
określonych w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych), natomiast
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia
złotych).
§ 5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych może na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego,
być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności w przypadku:

1) korzystania przez co najmniej dwie osoby w rodzinie z usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych;
2) konieczności ponoszenia opłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia i placówce opiekuńczo-wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej;
3) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie;
4) poniesienia strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń
losowych.
§ 6.
Należność za usługi opiekuńcze wnoszona będzie na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żyrzynie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługa była świadczona.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie.
§ 8.
Traci moc uchwała nr XXVII/176/2014 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 kwietnia 2014 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.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Załącznik do uchwały nr XXVI/184/2018
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
Kryterium dochodowe na
osobę określone w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
w%

Odpłatność za usługi
opiekuńcze dla osoby samotnej
lub samotnie gospodarującej
w%

Odpłatność za usługi
opiekuńcze dla osoby
w rodzinie
w%

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101%-120%

5%

5%

121%-150%

10%

10%

151%-200%

15%

20%

201%-250%

20%

30%

251%-300%

30%

50%

301%-350%

50%

70%

351%-400%

80%

100%

Powyżej 400%

100%

100%

