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UCHWAŁA NR III/26/2014
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
a także trybu ich powołania
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005r.
Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844,
z 2007r. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818, Nr 209 poz. 1519, Nr 221 poz.
1649) Rada Gminy Tuczępy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych jest przyznawana
osobom wymienionym w art. 50 ust. 1-2 ustawy o pomocy społecznej:
a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest
pozbawiona,
b) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
2. Pomoc określoną w ust. 1 przyznaje Kierownik GOPS w decyzji administracyjnej, w której jednocześnie
ustala zakres indywidualnie świadczonych usług opiekuńczych i odpłatność tych usług.
§ 2. Usługi opiekuńcze organizuje GOPS Tuczępy.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze są świadczone w dni powszednie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
2. W uzasadnionych przypadkach usługi świadczone mogą być również w inne dni niż dni powszednie,
w szczególności dotyczy to osób samotnych ze schorzeniami uniemożliwiającymi swobodne poruszanie się lub
opuszczanie miejsca zamieszkania.
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne.
2. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych w kwocie 6,00 zł.
3. Wysokość odpłatności za usługi jest określona w zależności od dochodu.
§ 5. 1. Osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie.
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2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie usługi świadczone są nie odpłatnie. Świadczeniobiorcom, którym dochód przekracza
kryterium zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje się usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze za odpłatnością według stawek określonych w poniższej tabeli.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dochód
w rodzinie
w%
kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej
lub kryterium w rodzinie
do 100
powyżej 100-120
powyżej 120-150
powyżej 150-200
powyżej 200-250
powyżej 250-300
powyżej 300-350
powyżej 350

Wysokość
odpłatności
za
1 godzinę
opiekuńczych (w %)
Samotni
Osoby w rodzinie
0
10
20
40
50
70
80
100

usług

0
15
30
50
60
80
90
100

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik GOPS na wniosek osoby zobowiązanej do
odpłatności lub pracownika socjalnego może zwolnić tę osobę częściowo lub całkowicie z obowiązku
ponoszenia opłat za wykonywane usługi, zwłaszcza w przypadkach:
- zdarzenia losowego
- ponoszenia opłat za członka rodziny w placówce opiekuńczej
- więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych
- gdy wydatki na leczenie podopiecznego są znaczne
- Jeżeli odpłatność za usługi spowodowały obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej poniżej
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie poniżej kryterium
dochodowego rodziny.
§ 7. Tryb pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
1. Pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ponosi GOPS.
2. Wykonując usługi opiekuńcze pobiera odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze od świadczeniobiorców i pobrane opłaty przekazuje na konto Urzędu Gminy w Tuczępach.
3. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są przez osoby wykonujące
usługi opiekuńcze na podstawie decyzji GOPS, określającej ilość świadczonych godzin, wysokość odpłatności
i rodzaj wykonywanych usług.
4. Podstawą obliczania odpłatności są karty opiekunek domowych zawierające czas świadczonych usług,
poświadczone podpisem świadczeniobiorcy.
5. Dowodem pobrania opłaty od świadczeniobiorcy przez wykonawcę usługi jest kwitariusz.
§ 8. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może zostać
ograniczona lub uchylona w przypadku notorycznego naruszania zasad współżycia społecznego przez osobę
objętą pomocą lub inne osoby przebywające w miejscu świadczenia usług, w szczególności w przypadku:
- nadużywania alkoholu,
- przejawów agresji, niestosownych obraźliwych, wulgarnych i dokuczliwych zachowań wobec osoby
świadczącej usługi,
- powtarzających się nieobecności lub utrudniania wykonywania czynności opiekuńczych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.
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§ 10. Uchwała
Świętokrzyskiego.

wchodzi

w życie

z dniem

ogłoszenia

w dzienniku

Urzędowym

Województwa

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Wilk

