
UCHWAŁA NR XI/ 70/ 2019 
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 26 lipca 2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII / 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2245, poz. 2354, 
poz. 2529, z 2019 r. poz. 271, poz. 730, poz. 752) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1 . W Uchwale Nr XLVII/ 288/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. poz. 1541) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 

„8) „Program „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019" - rozumie się przez to program wprowadzony 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 
23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2192), kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub 
opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz 
podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami."; 

2) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Na terenie Miasta i Gminy Szydłów wprowadza się realizację programu „Opieka 
wytchnieniowa"- edycja 2019, zwanego dalej Programem. Celem głównym Programu jest wsparcie 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej."; 

3) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Na terenie Miasta i Gminy Szydłów Program „Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019 
realizowany będzie według MODUŁU I , tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług."; 

4) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
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„2. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, którym przyznano pomoc 
w postaci usług opieki wytchnieniowej nie będą ponosić odpłatności za usługi przyznane w ramach 
Programu, w wymiarze do 240 godzin opieki w roku 2019.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XI/ 70/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 288/ 2018 Rada Gminy Szydłów z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w w/w uchwale w odpowiednich 
punktach, w związku z przyjęciem do realizacji na terenie Miasta i Gminy Szydłów 
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka 
wytchnieniowa" - edycja 2019. 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów z terenu 
Miasta i Gminy Szydłów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w formie opieki wytchnieniowej. Beneficjentami programu mają być osoby sprawujące 
bezpośrednią opiekę nad: 
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 
niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie 
opieki wytchnieniowej. Dzięki niej mają zyskać czas dla siebie. Opieka wytchnieniowa 
może odciążyć opiekunów, m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu 
dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa. 
Na terenie Miasta i Gminy Szydłów realizacja założeń programowych odbywać się 
będzie według MODUŁU I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 
dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej". 
Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, którym 
przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie będą ponosić odpłatności 
za usługi przyznane w ramach Programu, w wymiarze do 240 godzin opieki w roku 
2019. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


