
UCHWAŁA NR XL/16/351/2010  

RADY GMINY SUSZEC  

z dnia 11 lutego 2010 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. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 

Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, ze zm.) oraz art. 50 ust. 6,art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U z 2009 r. 

Nr 175, poz.1362, ze zm.) 

Rada Gminy Suszcu 

uchwala, co następuje :  

§ 1.  1. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 

o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem 

lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym konieczność przyznawania tej pomocy.  

§ 2.  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczą osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Suszcu. 

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na podstawie decyzji 

administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym,określającym sytuację życiową danej osoby.  

§ 3.  1. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są bezpłatnie. 

2. Świadczeniobiorcy których dochód przekracza kryterium dochodowe wymienione w ust 1 zwracają wydatki za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli będącej załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

3. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich własny wniosek lub 

na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli: 

4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie do kasy ośrodka pomocy społecznej do 15 

dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia tej opłaty.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/38/163/2004 Rady Gminy w Suszcu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze zm.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.  

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

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

1) wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,

2) z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta co najmniej dwóch członków rodziny,

3) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

4) zaistnieją inne szczególne okoliczności.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

Andrzej Kozyra 
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