
UCHWALA NR XXXIIl249/2018
.RADY GMINY ZLOTA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjałistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego łub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pohierania.

Na podstawie art. 18 usL2 pkt 15 i art 40 usL l, artAI usL I, art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2017 poz. 1875 z póżn.zm.) art.17 usLI pkt II, art.50 usL6 usalWy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2017, poz. 1769 z późn.zm.) Rada Gminy w Złotej uchwala, co
następuje:

~ 1. Uchwala się szcegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
ich pobierania.

~ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

~ 3. 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/215/2018 Rady Gminy Złota z dnia 22 lutego 2018 roku.

~ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Złota
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Załącznik Nr l do uchwały Nr XXXłI/249/2018

Rady Gminy Złota

z dnia 29 maja 2018 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi,
opiekuńcze, z wyłączeniem specjałistycznych usług opiekuńczych dła osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego łub całkowitego zwołnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.

~ 1. I. Zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależniony jest od sytuacji
osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielona, ustalonej przez pracownika
socjalnego podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania tej osoby.

2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, pielęgnacje zalecaną przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami
psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności ( w tym niedostosowania społecznego) świadczone przez osoby ze specjalnym
przygotowaniem zawodowym.

4. Rodzaje usług świadczone w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych określa Rozporządzenie
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U.
Nr 189, poz. 1598 z pozn. zm.).

~ 2. l. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

2. W zakres usług nie wchodzą czynności nie mające bezpośredniego związku ze świadczeniobiorcą

(np. prace ogrodnicze, prace w gospodarstwie rolnym, prace po remontach itp.).

~ 3. l. Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest
przeprowadzony wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. l 07 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wymiar i zakres' usług opiekuńczych i sp~cialistycznych .u,lug opiekuńczych oraz oKres imieJsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:

a) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego;

b) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także wspólnie
zamieszkującego / niezamieszkującego małżonka, wstępnych i Zstępnych;

c) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotna wnioskodawcy, w tym opmle lekarza w formie
zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji.

~ 4. l. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji
administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub zurzędu. .

~ 5. 1. Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze zwyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób zzaburzeniami psychicznymi, przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na
osobę / osobę wrodzinie nieprzekracza kryterium dochodowego określonego wart.8 us!.1 ustawy opomocy
społecznej.

2. Kwoty określające kryterium dochodowe podlegają weryfikacji na zasada i w trybie określonym
w ustawie o pomocy społecznej.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekUliczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługują również osobom niespełniającym kryterium
dochodowego określonego wart 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej, pod warunkiem zwrotu wydatków za
usługi opiekUlicze na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
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4. Osoba samotna, lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. S
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązana będzie wnosić opłate za usługi opiekuńcze
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z tabelą odpłatności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

5. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki odpłatności o której mowa w ~ 6.1 niniejszej
uchwały, wskaźnika odpłatności określonego w procentach w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do nieniejszej
uchwały oraz liczby godzin świadczonych usług w ciagu miesiąca.

6. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki o której mowa w ~ 6.2 niniejszej
uchwały, wskaźnika odpłatności określonego w procentach w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do nieniejszej
uchwały oraz liczby godzin świadczonych usług w ciagu miesiąca.

~ 6. 1. Ustala się koszt 1godziny świadczonych usług opiekuńczych wkwocie 13zł/ brutto.

2. Koszt l godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w kwocie 25 złlbrutto

~ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy zobowiązanego do
odpłatności za korzystanie z usług, członka jego rodziny lub z urzędu może nastąpić częściowe lub całkowite
zwolnienie z ponoszenia opłat na czas określony ze względu na :

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/ rodziny, uwzględniającej naj niezbędniejsze potrzeby wynika,
że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

b) zachodzi konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedna osobą w rodzinie wymagającą pomocy
w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby, niepełnosprawności lub wieku,.

c) ponoszenia dużych wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorcę,

d) konieczność ponoszenia dodatkowych opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
placówkach opiekuńczo- wychowawczych, rehabilitacyjnych,

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

2. W przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych zwrotu
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie dochodzi się.

~ 8. I. Należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przyznane decyzją administracyjna
ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej na podstawie wykonanych usług opiekuńczych za dany
miesiąc.

2. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez świadczeniobiorcę
na rachunek bankowy wskazany w decyzji przyznającej świadczenie do końca miesiąca w którym była
wykonana usługa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/249/2018

Rady Gminy Złota

z dnia 29 maja 2018 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Odnłatność za usłuQi oniekuńcze i snecialistvczne usłuQi ooiekuńcze
Miesięczny dochód osoby Procentowy wskaźnik odpłatności Procentowy wskaźnik odpłatności
samotnie gospodarującej lub ustalony od ceny l godziny usługi ustalony od ceny I godziny usługi
dochód na osobę w rodzinie dla osoby samotnej i samotnie dla osoby w rodzinie
w stosunku do kryterium gospodarującej

dochodowego osobyl rodziny
określonego w art.8 ust. I ustawy

o "omocy soołecznei
Do 100% bezołatnie bezołatnie
101-150% 5 lO
151-200% 10 20
201-250% 20 30
251-300% 40 50
301-350 % 60 70
351- 400% 80 90

Powvżei 400% 100 100

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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