UCHWAŁA NR xVnI/137 12020
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
zdnta 30 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnościza
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniam i p sychicznym i
podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, afi, 40 ust.1 ustawy z dnta 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz, U z2020 r. poz,7l3), art.50 ust. 6 ustawy z dnta 12 marcaż004
r. o pomocy społecznej (Dz,U, z2019 T, poz, 1507,162ż, 1690, i818 i ż473) uchwala się, oo

Na

następuje:

W załączntku do uchwały Nr XII/I04l20I9 Rady Gminy Zławięś}ielka z dnia27 ltstopada
ż019 r. w sprawie szczegołowych warunków przyznawania i odpłatnościza usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznyclr usług opiekuńczych dla osob z zaburzeniarni psychicznymi
w § 2.6.wprowadza się następuj ące zmiany:
§1.

Dla osób, których dochód przekracza |50% kryterium dochodowe określonew aft. 8 ust, 1 ustawy
'z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustala się zasady odpłatnościza usługi opiekuńcze
według ponizszej tabeli

Lp.

1

2.
a
J.

4.
5.
6,
7.
8.

9.
10,

Doclród osoby lub przypada.iący na
osobę w rodzirrie w stosunku do
kryterium dochodowe go z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

do 150% kryterium dochodowego
powyżej 150% do 180%
powyzej 180% do230%
powyżej 230%do280%
powyżej 280% do 330%
polvyzqi 330% do 380%
powyzqi 380% do 430%
powyżei 430% do 470%o
powyzęi 470% do 500%
powyzej 500%

Wskazrrik odpłatrrościliczony w oń od kosztu
1 godziny za usługę opiekuńczą
Osoby w rodzinie

Osoby samotne
i samotnie
sospodaruiące
nieodpłatnie
I0%

nieodpłatnie
I0%
20%

I5%
25%
35%
45%
60%
80%
I00%

35%
45%
55%
65%
80%
90%
l00%

5%

Koszt 1 godziny rrsłrrgi opiekuńczej stanowió będzie kwotę

uwzględniaj

ącą płace wTaz z

pochodnymi, określającewynagrodzenie opiekunki środowiskowej zatrudnionej
Ośrodku Pomocy Społecznej w Złeiwsi Wielkiej.
§2. Wykonanie uchwały powierza się

w

Gminnym

Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 maja 2020 r,
P

rzew o dnt{zącj $.ady Gminy

piotrbawlilowski

Kujawsko

uzasadnienie
Zgodnie z art, 50 ust. 6 ustawy z dnia 72 marca 2004 roktr o pomocy społeczrrej rada

gminy określa, w drodze uclrwały, szczegołowe warunki przyznawaLria i odpłatnościza usługi
opiekuńcze i specjalistyazne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzęniami psychicznymi, oraz szezegółowe warunki częściowegolub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak rownież tryb ich pobierania. Koniecznośc podjęcia uchwały
wynika przede wszystkim z potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie procentowych progów
dochodowych uprawniających do ponoszenia odpłatnościza godzinę usługi opiekuńczej , Zmianata
pozwoli na zapęwnienie ekonomiczrrej dostęprrości do usług w codziennym funkcjonowaniu przed,e
wszystkim osobom starszym i niepełnosprawnym. Zaproponowany poziom odpłatności
podopiecznych za usługi nie ogranicza dostępności do usług a w uzasadnionych przypadkach
zachodzi mozliwośó zwolnienia w całościlub częściz odpłatnościza świadczone usługi
opiekuńcze.

Podj ęcie uchwały z p ovry ższych względów

j

est uzasadnione.

