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UCHWAŁA NR XXIX/185/2012
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie 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, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art.
36 pkt 2 lit. l, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4 ustawy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Organizację i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
zwanych dalej „usługami opiekuńczymi” powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bałtowie,
zwanemu dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. 1.Szczegółowe warunki przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
za usługi opiekuńcze w Ośrodku, jak również trybu ich pobierania, określa w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Ogólne koszty: 1 godziny usług opiekuńczych, miesięczny koszt usług w formie pomocy sąsiedzkiej,
które stanowią podstawę do ustalenia odpłatności za usługi zatwierdza Wójt Gminy Bałtów w drodze
Zarządzenia, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.
§ 3. Usługi opiekuńcze mogą być realizowane przez Ośrodek także w formie pomocy sąsiedzkiej,
świadczonej przez osobę z otoczenia sąsiedzkiego.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka, zaś nadzór nad jej wykonaniem
powierza się Wójtowi Gminy w Bałtowie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/48/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/185/2012
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Tytuł
I. Warunki przyznania usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom określonym w art. 50 ust.1-3 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
2. Usługi opiekuńcze obejmują:
1) Czynności gospodarcze, a w szczególności:
a) utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,
b) dokonywanie zakupów niezbędnych dla egzystencji podopiecznego,
c) organizowanie prania rzeczy osobistych, odzieży i bielizny pościelowej,
d) sporządzanie posiłków,
e) przynoszenie wody, opału i palenie w piecu,
f) załatwianie spraw urzędowych.
2) Czynności opiekuńczo-higieniczne, a w szczególności:
a) w zależności od potrzeb pomoc w myciu, czesaniu i ubieraniu podopiecznego,
b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
c) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
d) zamawianie wizyt lekarskich i wykonywanie czynności zaleconych przez lekarza,
e) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
3. Osobom, których rodziny zobowiązane do alimentacji nie mogą osobiście zapewnić opieki, ale znajdują
się w sytuacji finansowej pozwalającej na zapewnienie takiej opieki, usługi opiekuńcze mogą być przyznane
pod warunkiem odpłatności w pełnej wysokości kosztu usługi.
4. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wymaga
przeprowadzenia uprzednio rodzinnego wywiadu środowiskowego.
5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub
rodziny ubiegające się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia
oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia lub decyzji o odpłatności
w pełnej wysokości kosztu usługi.
6. Rodzaj usług opiekuńczych, ich szczegółowy zakres i okres świadczenia określa Ośrodek w oparciu
o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy i zalecenia lekarskie.
7. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku, a także mogą być
świadczone przez osoby fizyczne i instytucje, którym Gmina Bałtów zleci ich realizację na podstawie
stosownej umowy.
II. Zasady odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze
1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na
osobę w rodzinie, w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą:
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Wysokość za usługi
opiekuńcze liczona
w procentach od ogólnego
kosztu usługi

Wysokość za usługi
opiekuńcze liczona
w procentach od ogólnego
kosztu usługi

osoby samotne

osoby w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% - 125%

5%

10 %

powyżej 125% - 150%

8%

15 %

powyżej 150% - 175%

10 %

20 %

powyżej 175% - 200%

12 %

25 %

powyżej 200% - 250%

20 %

50 %

powyżej 250% - 300%

50 %

70 %

powyżej 300% - 400%

70 %

100 % (pełna)

powyżej 400%

100 % (pełna)

100 % (pełna)

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego,
świadczeniobiorca może być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat, zwłaszcza ze względu
między innymi na:
a) zdarzenia losowe, powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej świadczeniobiorcy,
b) ponoszenie wysokich kosztów leczenia,
c) konieczność korzystania z dodatkowych płatnych usług.
3. Decyzję o zwolnieniu w części lub całości z ponoszenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych
podejmuje Wójt Gminy Bałtów.
III. Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze
1. Opłaty za usługi opiekuńcze dokonywane będą za okres każdego miesiąca, w oparciu o potwierdzoną
przez podopiecznego „Kartę Pracy” opiekunki. Uiszczanie opłat za usługi opiekuńcze regulowane będą na
konto bankowe Ośrodka, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni – pod rygorem
przymusowego ściągnięcia należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. W przypadku, gdy podopieczny nie wywiązuje się z regularnej odpłatności za nie przez okres, co
najmniej 3 miesięcy, a brak jest podstaw do odstąpienia od żądania ich zwrotu, Ośrodek może zaprzestać
świadczenia usług opiekuńczych (uchylić decyzję), z jednoczesnym ściągnięciem zaległych opłat w drodze
egzekucji administracyjnej. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez podopiecznego
kwalifikującego się do dalszego korzystania z usług opiekuńczych, umożliwia wznowienie ich świadczenia, na
podstawie nowej decyzji Ośrodka.

