UCHWAŁA NR IX/73/11
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
Z DNIA 6 CZERWCA 2011 ROKU
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXIII/262/04 z dnia
25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust.6
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się treść § 1 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXIII/262/04 z dnia 25
listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, w ten sposób,
że po słowach „…pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 10,50
złotych ( słownie: dziesięć złotych 50/100)” dodaje się przecinek i słowa w brzmieniu:
„a za jedną godzinę usług specjalistycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) pełna odpłatność wynosi 20 złotych
(słownie: dwadzieścia złotych ).”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§3
Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Zmiana treści uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXIII/262/04 z dnia 25
listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy wynika z
konieczności określenia w uchwale warunków przyznawania i odpłatności także za
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Stosownie bowiem do przepisu art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz.1362 z 2009 roku 2009 roku z
późn. zm.) rada gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element wsparcia społecznego, przeznaczone
są dla osób, które z powodu schorzenia lub niepełnosprawności mają poważne trudności w
życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.
W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) wskazano 5
głównych rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych, dookreślonych przez 17 szerokich
zadań. W rozporządzeniu określono również szczegółowe kwalifikacje osób, świadczących te
usługi.
W związku z ujawniająca się potrzebą świadczenia tego rodzaju specjalistycznych
usług pomocy społecznej obowiązkiem właściwych organów Gminy jest rozpoznanie potrzeb
i znalezienie podmiotu (instytucji bądź osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym), który na zlecenie Gminy usługi te będzie realizował. Stąd koniecznym jest
także określenie zasad odpłatności za świadczenie tych specjalistycznych usług
opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

