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UCHWAŁA NR V/24/2015
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Ustawy o pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz z art. 8, art. 9, art. 50 ust. 6 i
art. 96 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 163)
w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 roku, poz.823)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Do korzystania z usług opiekuńczych uprawnione są osoby, które z powodu: wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.
§ 2. Ustala się następujące rodzaje usług realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radoszycach w ramach zadań własnych gminy:
1. usługi opiekuńcze;
2. specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
a) pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia;
b) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:
- rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia;
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i terapeutyczno – edukacyjne,
- terapia logopedyczna.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi te nie obejmują czynności związanych z generalnymi porządkami takich jak: pranie dywanów,
malowanie ścian, sprzątanie podwórka, kopanie ogródka.
2. W przypadku konieczności ograniczenia liczby świadczonych usług w stosunku do potrzeb klientów
GOPS w Radoszycach, w pierwszej kolejności przyznaje się usługi w zakresie opieki, higieny osobistej
i pielęgnacji, a w dalszej usługi domowe w zakresie bieżących porządków.
§ 4. Wszystkie czynności wykonywane w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
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§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacja jako wspieranie procesu
leczenia, przyznawane będą w wymiarze czasowym nie dłuższym niż 4 godziny dziennie. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich jak: - oczekiwanie na miejsce w domu pomocy społecznej lub
zakładzie opiekuńczo – leczniczym w trybie doraźnym liczba przyznanych godzin usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia może przekroczyć
4 godziny dziennie. Zwiększenie wymiaru czasowego usług powyżej 4 godz. Dziennie wymaga dokonania
szczegółowego uzasadnienia (zlecenie od lekarza) zaakceptowanego przez kierownika GOPS.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia oraz terapia logopedyczna
przyznawane będą jedynie osobom, które nie kwalifikują się do otrzymania tych świadczeń z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Maksymalny wymiar czasowy tych usług wynosi łącznie 2 godziny tygodniowo.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba godzin rehabilitacji i fizykoterapii oraz terapii logopedycznej
może przekraczać 2 godziny tygodniowo. Zwiększenie wymiaru czasowego tych usług wymaga szczegółowego
uzasadnienia dokonanego przez lekarza specjalistę ds. rehabilitacji i zaakceptowania przez Kierownika GOPS.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i terapeutyczno –
edukacyjne przyznawane będą w wymiarze czasowym określonym przez psychologa i zaakceptowanym przez
Kierownika GOPS.
§ 6. Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Odpłatność wynosi: 12 zł (słownie; dwanaście złotych) za
jedną godzinę usługi. Odpłatność oblicza się za okres każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o pisemnie
potwierdzoną przez usługobiorcę ,,Kartę Pracy” opiekuna. Uiszczenie opłat odbywa się w kasie Ośrodka
Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem przelewu bankowego w terminie do 10. dnia każdego miesiąca
kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.
§ 7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Cena 1 godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub
wynika z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji
zadania.
§ 8. Wydatki za świadczone usługi podlegają zwrotowi w całości lub w części przez świadczeniobiorcę,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy
o pomocy społecznej.
§ 9. Wysokość odpłatności – ustalona w procentach od kosztu usługi, uzależniona jest od sytuacji
zdrowotnej, rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy. Odpłatność za świadczone usługi ustala się według
zasad określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Osobom, których dochód przekracza 350 % kryterium określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy
o pomocy społecznej pomoc w formie usług nie przysługuje.
2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane mimo, że dochód
przekracza 350 % kryterium określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Kierownik GOPS.
§ 11. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione
z ponoszenia opłat z tytułu świadczonych na ich rzecz usług zwłaszcza ze względu na:
1) udokumentowanie faktu, że kwota dochodu pozostającego do dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat
i wydatków nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i jest niższa od kwoty
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej;
2) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia i za
pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo rehabilitacyjnej, opiekuńczo –
leczniczej lub pielęgnacyjno – opiekuńczej;
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych;
4) zdarzenie losowe.
§ 12. Kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 podlegają waloryzacji na zasadach
określonych w Ustawie o pomocy społecznej.
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§ 13. Należność za przyznane usługi wnoszone są do podmiotów, które świadczą te usługi, w wysokościach
i na zasadach określonych w decyzji administracyjnej.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 15. Traci moc Uchwała Nr XIX / 113 / 08 z dnia 5 grudnia 2008 roku oraz Uchwała Nr XXII /140 /
09 z dnia 25 marca 2009 roku Rady Gminy Radoszyce w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi
opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od
1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Tadeusz Jankowski
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