UCHWAŁA NR XIV/92/2012
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), art. 50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 z
późn zm ²)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za 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 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202,
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr
125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887.

Załącznik
do uchwały nr XIV/92/2012
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

§ 1. 1.Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają pomocy
innych osób, a rodzina ( wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni) nie może
takiej pomocy zapewnić.
§ 2. 1.Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
2. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z
usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację.
§ 3. 1. Przyznawanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych może być przyznawana z urzędu.
§ 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia
świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej, materialnej oraz sytuacji jego rodziny, ustalonej
przez pracownika socjalnego na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz
posiadanych środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.
§ 5.Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Złejwsi Wielkiej.
§ 6.1. Podstawowym celem pomocy w formie usług opiekuńczych jest utrzymanie osoby jak
najdłużej w jej naturalnym środowisku.
2. Świadczenia w formie usług opiekuńczych są odpłatne.
3. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby
lub rodziny ubiegającej się o świadczenie usług.
4. Podstawą ustalenia opłaty za usługę jest koszt jednej godziny usługi, która wynosi 10,12
zł.
5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub
dochód na osobę samotnie gospodarującą ( 477,00zł ) lub osobę w rodzinie ( 351,00zł ) nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
6. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ust. 1 zwracają
poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z
poniższą tabelą.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochód na osobę
do 100% do wysokości
ustawowego kryterium
dochodowego osoby samotnie
gospodarującej ( art. 8 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej Dz. U z
2009r Nr 175, poz. 1362 z
późn.zm. )
do 100% do wysokości
ustawowego kryterium
dochodowego osoby samotnie
gospodarującej ( art. 8 ust. 2 pkt.
1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej Dz. U z
2009r Nr 175, poz. 1362 z
późn.zm. )
Powyżej 100% - 140%
Powyżej 140% - 180%
Powyżej 180% - 220%
Powyżej 220% - 260%
Powyżej 260% - 300%
Powyżej 300% - 350%
Powyżej 350% - 400%
Powyżej 400% - 450%
Powyżej 450% - 500%
Powyżej 500%

Wysokość odpłatności
dla
osoby samotnej

Wysokość odpłatności
dla
osoby w rodzinie

nieodpłatnie

-

-

nieodpłatnie

5%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
100 %

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub
pracownika socjalnego kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić
świadczeniobiorcę w całości lub częściowo z ponoszonych opłat za określony czas
korzystania z usług ze względu na:
1) wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją,
2) dużą ilość usług spowodowanych chorobą,
3) ponoszenie opłat za usługi świadczone na rzecz innego członka rodziny,
4) ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia, domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczorehabilitacyjnej, placówce leczniczo-pielęgnacyjnej , rodzinie zastępczej lub innej
placówce,
5) innych uzasadnionych okoliczności.
§ 8. Zakres świadczonych usług opiekuńczych może obejmować :
1). pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy
jedzeniu, myciu, kąpaniu, ubieraniu, dozowaniu lekarstw, zapobieganie powstawaniu
odleżyn i odparzeń,
2). zakup i dostarczanie artykułów żywnościowych i innych artykułów niezbędnych w
gospodarstwie domowym,
3) przygotowanie posiłków lub produktów na część dnia, kiedy osoba zostaje sama oraz
właściwe ich przechowywanie,
4) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń

użytkowanych i zajmowanych przez osobę,
zmiana i pranie bielizny pościelowej i odzieży ,
zakup odzieży i obuwia,
palenie w piecu, dostarczanie opału,
umożliwienie kontaktu lub pośredniczenie w kontakcie z różnymi instytucjami, w tym
z ośrodkiem pomocy społecznej i placówkami służby zdrowia,
9) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,
10) inne wynikające z rozeznanych potrzeb.
5)
6)
7)
8)

