UCHWAŁA NR XXX/166/13
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy Wolanów uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe 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 zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolanowie.
2. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz wysokość
odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
3. Wykonywane usługi dokumentowane są przez opiekuna na karcie pracy.
§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100 % kryterium
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. 1. Świadczeniobiorcy nie spełniający warunku, o którym mowa w § 4, ponoszą z tytułu korzystania z usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od kwoty
dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg tabeli
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy o pomocy
społecznej oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do
weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach
określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.
§ 6. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług wynosi:
1. 1,50% kwoty najniższej emerytury ustalonej przez ZUS.- za jedną godzinę usług opiekuńczych,
2. 1,70% kwoty najniższej emerytury ustalonej przez ZUS - za jedną godzinę usług specjalistycznych.
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§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub na
wniosek członka rodziny albo na wniosek pracownika socjalnego świadczeniobiorca może zostać częściowo lub
całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony, w szczególności ze względu na:
1) ponoszenie wysokich kosztów leczenia,
2) korzystanie z dodatkowych płatnych usług leczniczych lub opiekuńczych,
3) ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo
wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno-leczniczej,
4) zdarzenie losowe,
§ 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek
bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do 15-tego dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu
w którym wykonano usługi.
§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolanowie.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXII/134/05 z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Murawski
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Załącznik
do uchwały Nr XXX/166/13
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 maja 2013r.
Wysokości odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za korzystanie
z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
L.p.

Wysokość dochodu w stosunku do Wysokość odpłatności ustalona jako
kryterium dochodowego uprawniającego % stawki, o której mowa
do świadczeń z pomocy społecznej na w § 6 uchwały
zasadach określonych w art. 8 ustawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Osoba samotna
Osoba
i samotnie
w rodzinie
gospodarująca

1.

do 100%

Bezpłatnie

Bezpłatnie

2.

powyżej 100% – 130%

2%

4%

3.

powyżej 130% – 160%

4%

7%

4.

powyżej 160% – 190%

7%

11%

5.

powyżej 190% – 220%

11%

15%

6.

powyżej 220% - 240%

15%

20%

7.

Powyżej 240% - 260%

17%

25%

8.

Powyżej 260% - 270%

30%

35%

9.

Powyżej 270% - 280%

35%

40%

10.

Powyżej 280% - 290%

40%

45%

11.

Powyżej 290% - 310%

45%

50%

12.

Powyżej 310% - 330%

50%

70%

13.

Powyżej 330% - 350%

70%

80%

14.

Powyżej 350% - 400%

90%

100%

15.

Powyżej 400%

100%

100%
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