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UCHWAŁA NR XI/139/16
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 22 lutego 2016 roku
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku,
poz. 1515 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa, 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 zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „usługami” organizuje i realizuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
2. Pomoc w formie usług przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Wiśniowa, którzy z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. Usługi te mogą być
przyznane również tym mieszkańcom Gminy, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a specjalistyczne usługi
opiekuńcze, jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
§ 3. 1. Przyznanie usług następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo
innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz mogą być przyznane
z urzędu.
2. Zakres i wymiar usług uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej
i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji
uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego
określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności oraz proponowany rodzaj specjalistycznych usług
opiekuńczych.
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4. Podstawą określenia odpłatności z tytułu świadczonych usług jest koszt świadczenia jednej godziny,
ustalany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego
zadania lub wynikający z umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania. Opłata
za świadczenie usług stanowi iloczyn liczby godzin przyznanych usług i kosztu jednej godziny tych usług.
5. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług oraz ilość godzin przyznanych usług ustala się każdorazowo
w decyzji przyznającej to świadczenie.
§ 4. 1. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz od dochodu osoby lub
rodziny ubiegającej się o świadczenie w formie usług.
2. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, usługi świadczone są nieodpłatnie.
3. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust. 2 ponoszą odpłatność za usługi w zależności
od dochodu, na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę ustalony w % wg
Wysokość odpłatności w % ustalana od kosztu usługi
kryterium dochodowego o którym
dla osób samotnie
dla osób pozostających w
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy gospodarujących
rodzinie
społecznej
do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 150%
10 %
20 %
powyżej 150% do 200%
20 %
30 %
powyżej 200% do 300%
30 %
40 %
powyżej 300% do 400%
50 %
60 %
powyżej 400%
100 %
100 %
§ 5. 1. Miesięczną opłatę świadczeniobiorcy za usługi ustala się jako iloczyn liczby godzin faktycznie
zrealizowanych usług w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usługi ustalonej w sposób, o którym mowa
w § 3 ust. 4 uchwały oraz procentowego wskaźnika odpłatności określonego w § 4 ust. 3 uchwały.
2. Opłata za świadczone usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie danej usługi lub jej
opiekuna przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
w rozliczeniach miesięcznych w terminie do 5 - go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługa została wykonana.
§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego lub pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić
częściowo lub całkowicie osobę zobowiązaną z ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 następuje z powodu:
1) zdarzenia losowego,
2) korzystania przez co najmniej dwie osoby w rodzinie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych,
3) ponoszenia znacznych, udokumentowanych fakturami imiennymi wydatków na leki,
4) konieczności korzystania z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych,
5) innych uzasadnionych przyczyn, znacznie zwiększających wydatki osoby lub rodziny.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/120/04 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie
ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Wiśniowa.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz

