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UCHWAŁA NR XXI/228/2016
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust.
4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), Rada Gminy
Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zakres
czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Określa się szczegółowe zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Wielka
Wieś z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 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 z opłat, jak również trybu
pobierania tych opłat, zmieniona Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXIII/355/2013 z dnia 27 listopada
2013 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/228/2016
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Szczegółowe zasady 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 Wielkiej Wsi.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych
mieszkańców Gminy Wielka Wieś, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.
3. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również tym mieszkańcom
Gminy Wielka Wieś, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
4. W szczególności uprawnionymi do korzystania z pomocy w postaci usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych są:
1) osoby obłożnie chore o najwyższym stopniu dysfunkcji organizmu, z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności niezdolne do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb życiowych;
2) osoby z ograniczoną sprawnością ruchową z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, częściowo
zdolne do zaspokajania swoich potrzeb życiowych lecz wymagające pomocy przy wykonywaniu bieżących,
codziennych czynności domowych.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocą, o której mowa w § 1 ust. 1, mogą zostać objęte
rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne i z tego powodu wymagające pomocy przy sprawowaniu
bezpośredniej opieki i pielęgnacji.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny oraz
przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej. Wydanie decyzji może nastąpić także z urzędu po
powzięciu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi informacji o osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
3. Uprawnienie do przyznania usług musi wynikać z zaświadczenia wydanego przez lekarza rodzinnego lub
lekarza specjalistę, w którym określony został stan zdrowia, rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności.
4. Wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, poprzedza przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego.
5. 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 i sposób wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą tą formą pomocy.
§ 3. 1. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych, określony w decyzji administracyjnej, jest
uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez
pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Załącznika
oraz od posiadanych środków finansowych w budżecie GOPS na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
2. Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych zapewnia się dostosowanie ich do szczególnych
potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczeniobiorcy, przy uwzględnieniu
zaleceń lekarza, oraz zapewnia się ich świadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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3. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych, określone w decyzji administracyjnej,
dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
4. Łączny czas wykonywania usług ustala się odpowiednio do zakresu czynności, o których mowa w § 5
niniejszego Załącznika, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Maksymalny czas świadczenia usług wynosi 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku osób samotnych, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, w tym zwłaszcza
w przypadku osób wymagających opieki w większym zakresie ze względu na stan zdrowia, czas świadczenia
usług może zostać wydłużony, maksymalnie do 10 godzin.
§ 4. Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług opiekuńczych może być przyznana tylko w przypadku, gdy
rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objęta usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie.
§ 5. Szczegółowy zakres czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych wykonywanych przez opiekunki dla
poszczególnych grup podopiecznych określi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
w stosownym zarządzeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/228/2016
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz trybu pobierania tych odpłatności,
a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
§ 1. Usługi opiekuńcze lub usługi specjalistyczne mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie
lub częściowo odpłatnie.
§ 2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej
usługami oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
§ 3. 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
§ 4. 1. 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:
Dochód w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130% do 160%
powyżej 160% do 190%
powyżej 190% do 220%
powyżej 220% do 250%
powyżej 250% do 280%
powyżej 280% do 320%
powyżej 320% do 350%
powyżej 350% do 380%
powyżej 380% do 400%
powyżej 400%

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych
Osoby samotnie
Osoby samotnie gospodarujące
gospodarujące i
Osoby gospodarujące
i posiadające wstępnych i
nieposiadające wstępnych i
w rodzinie
zstępnych
zstępnych
nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
3%
10%
15%
6%
20%
25%
10%
30%
35%
15%
40%
45%
20%
50%
55%
30%
60%
65%
40%
70%
75%
50%
75%
80%
60%
80%
85%
80%
85%
90%
100%
100%
100%

2. Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi
iloczyn godzin usług faktycznie świadczonych w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług określonego
zgodnie z § 6 niniejszego Załącznika oraz wskaźnika odpłatności określonego w powyższej tabeli.
§ 5. 1. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby, wymagającej ponoszenia
wysokich kosztów leczenia, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce leczniczorehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej,
3) fakt objęcia świadczeniami z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej przewlekle chorej,
4) zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia,
niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego
lub klęski żywiołowej,
które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat
i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia
odpłatności za usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, których odpłatność za usługi, zgodnie z § 4 niniejszego Załącznika, winna
wynosić 100%, mogą zostać częściowo zwolnione z jej ponoszenia, jednakże obniżona odpłatność winna
wynosić co najmniej 60% kosztu godziny usług, określonego w § 6 niniejszego Załącznika, z zastrzeżeniem ust.
3.
3. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części, tj. na zasadach określonych w ust. 1 i 2,
następuje na czas określony, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, chyba że po upływie okresu, na jaki zwolnienie
zostało przyznane, osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1.
4. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi - na wniosek osoby objętej usługami, jej
przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.
5. Niezależnie od ustalonej odpłatności, odstępuje się od żądania zwrotu należności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane w ramach zadań własnych gminy Wielka Wieś, na rzecz osób
chorych na stwardnienie rozsiane i chorobę nowotworową - w wymiarze dwóch godzin dziennie.
§ 6. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 16 zł.
2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 20 zł.
§ 7. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uiszczana jest na rachunek bankowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, w rozliczeniach miesięcznych, przez osobę korzystającą
z usług, jej przedstawiciela ustawowego lub inną osobę upoważnioną – w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
z dołu za dany miesiąc – przez okres korzystania z usług.
§ 8. W przypadku śmierci osoby korzystającej z usług opiekuńczych, spadkobiercy mają obowiązek zwrotu
wydatków na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości wynikającej z decyzji, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, wpłacając należność na rachunek bankowy w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wielkiej Wsi.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela

