UCHWAŁA NR XXVI/278/2017
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art.18 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296, 1579) oraz
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.)1)
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:”§ 3. 1. O przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej w formie usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, lub, na wniosek kierownika, inna osoba posiadająca
upoważnienie Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań własnych gminy.”
2) § 6 otrzymuje brzmienie:”§ 6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na
udzielone świadczenie, w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie, na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może całkowicie zwolnić osobę, o której mowa w treści § 1,
bądź odstąpić od żądania takiego zwrotu.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zmiany opublikowano w Dz. U. z 2015 r., poz. 1310, 1359, 1616, z 2016 r., poz. 753, 1583, 2174.
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