
 
UCHWAŁA Nr. XXII/141/04 RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 12.11.2004 r. 
w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art18 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 19901 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity .Dz.U. z 2001 1'. Nr 142,poz.1591 z późn.zmianami) mi.17 ust. l pkt 11 art.50 ust. 6 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 , poz.593 ) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje: 
§ l. 
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które 
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione. 
Usługi mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 
§ 2. 
Usługi opiekuńcze są realizowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym . 
Usługi opiekuńcze przyznawane są indywidualnie ,decyzjami administracyjnym na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 
§ 3. 
Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej. 
§ 4. 
W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej osoby korzystające z usług opiekuńczych 
zwracają wydatki związane ze świadczeniem tych usług w wysokości 
określonej w tabeli stanowiącej załącznik Nr. l do niniejszej uchwały. 
	

 
 
§ 5. 
Opłata za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług lub za pośrednictwem opiekuna. 
§ 6. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub na wniosek członka rodziny, osoba korzystająca z usług może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na: 
1/  konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, 
2/  konieczność ponoszenia wysokich kosztów leczenia w przypadku osób samotnych, przewlekle chorych. 
3/ zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej świadczeniobiorcy. 
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. 
§ 8. 
Traci moc uchwała Nr.XXVIII/174/2002 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22.02.2002r.W sprawie :zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania 
§ 9. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


