DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 2854

Data: 2013-04-10 14:30:31

UCHWAŁA NR XXIII/211/2013
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i 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 oraz art. 40 ust.1 w zw. z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 17
ust.1 pkt.11, art. 50 ust. 6 , art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 182) Rada Gminy w Książu Wielkim uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, w brzmieniu stanowiącym złącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 2. Określa się szczegółowe zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz tryb ich pobierania, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Książu Wielkim .
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII /129/ 2004 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11czerwca 2004 roku
w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opat jak również trybu pobierania.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII /211/2013
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 15 marca 2013 r.
Szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych.
§ 1.
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu
Wielkim.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „ usługami
opiekuńczymi” , przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
3. Pomoc, o której mowa w ust.1 przysługuje również osobom:
1) mieszkającym samotnie posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina wstępni, zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, dysfunkcję, pracę zawodową, naukę lub z innych
uzasadnionych powodów,
2) zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, a rodzina, w tym także wstępni, zstępni z przyczyn
wskazanych w punkcie 1 takiej pomocy nie mogą zapewnić.
4. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim oraz od możliwości finansowych Ośrodka.
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , o których mowa w uchwale przysługują osobie
uprawnionej w miejscu jej zamieszkania.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom, u których najbliższy
członek rodziny korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
przyznanego na osobę ubiegającą się o usługi.
§ 2.
1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określa Kierownik Ośrodka.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Usługi te świadczone są zgodnie
z zaleceniem lekarza specjalisty. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami
psychicznymi.
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie :
- wywiadu środowiskowego wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą,
rodzinną, dochodową i majątkową osoby ubiegającej się o usługi opiekuńcze i innych niezbędnych
dokumentów do przyznania pomocy,
- wywiadów środowiskowych przeprowadzonych lub zleconych do przeprowadzenia u małżonka, zstępnych
lub wstępnych osoby ubiegającej się pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub
zamieszkują oddzielnie ( wywiad ten ma na celu ustalenie czy rodzina udziela lub czy ma możliwość
udzielania pomocy ),
- zaświadczenia lekarskiego ( poza osobami, które ukończyły 80 lat lub posiadają I grupę inwalidzką lub
znaczny stopień niepełnosprawności ),
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a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu,
b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.
§ 3.
1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Wydanie decyzji może nastąpić także z urzędu po powzięciu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Książu Wielkim informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
3. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa:
1) rodzaj, zakres oraz miejsce świadczenia usług,
2) czas wykonywania usług, z określeniem, co najmniej liczby godzin w ciągu tygodnia i liczby dni
w tygodniu,
3) wysokość oraz termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą tą formą pomocy.
4. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług
administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej usługami.

opiekuńczych,

określonych

w decyzji

5. Usługi opiekuńcze przyznawane są w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, w dni robocze miesiąca,
w godzinach od 7 -15.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/211/2013
Rady Gminy Książ Wielki
z dnia 15 marca 2013 r.
Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz tryb ich pobierania, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
§ 1.
1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie i odpłatnie.
2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji
rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu, lub dochodu na osobę w rodzinie.
3. Do wnoszenia opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której decyzją przyznano świadczenia lub jej
przedstawiciel ustawowy, z majątku uprawnionego.
§ 2.
1. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, usługi
opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
2. Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód
przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność
za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miesięczny dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art.8
ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowy wskaźnik
odpłatności ustalony od ceny
1 godziny usługi dla osoby
samotnej i samotnie
gospodarującej

Procentowy wskaźnik
odpłatności ustalony od
ceny 1 godziny usługi
dla osoby w rodzinie

do 100%
powyżej
100%-130%
powyżej
130%-160%

bezpłatnie
3%

bezpłatnie
8%

8%

12%

powyżej
160%-190%

12%

18%

powyżej
190%-220%
powyżej
220%-245%
powyżej
245%-270%
powyżej
270%-295%

18%

22%

22%

28%

28%

34%

32%

40%
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45%

50%

55%

60%

65%

70%

80%

85%

100%

100%

- obecnie kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, natomiast na osobę
w rodzinie wynosi 456 zł
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zmiany wysokości
odpłatności za usługi od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym została
ogłoszona weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
pomocy społecznej na podstawie art.9 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3.
1. Cenę jednej godziny usług ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie miesięcznej kwoty
wynagrodzenia brutto, wynikającej z zawartej umowy zlecenia z pełniącym usługi na wykonanie
określonych prac.
2. Ustalona cena obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do końca marca roku następnego.
3. Odpłatność za usługi wnoszona miesięcznie stanowi iloczyn ceny pełnej godziny usług, wysokości opłaty
w % ustalonej zgodnie z regulacjami określonymi w § 2 oraz liczby godzin usług świadczonych w danym
miesiącu.
4. Zmiana kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych powodować będzie
odpowiednią zmianę odpłatności w załączniku nr 2 , o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 4.
1. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie przepracowanych godzin na podstawie
karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
2. Odpłatność za usługi wnoszona jest przez świadczeniobiorcę lub osobę sprawującą usługi na rachunek
bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
3. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią dochód budżetu gminy.
§ 5.
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze może być na
jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie
zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:
1) ponoszenie znacznych wydatków związanych z długotrwałą chorobą wymagającą zakupu drogich leków,
leczenia, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznych diet lub
rehabilitacji - ,
2) zdarzenie losowe (śmierć członka rodziny, kradzież, pożar),
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3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo
wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno- leczniczej – po przedstawieniu dowodów
wpłaty,
4) inne uzasadnione przyczyny znacznie zwiększające wydatki osoby lub rodziny.
2. Zwolnienie z opłat, o których mowa w § 5 ust.1 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy w roku.
3. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje
Kierownik Ośrodka.
4. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma

