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UCHWAŁA NR XVII/81/2016
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 29 czerwca 2016 r.
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 i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 ) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zmn )Rada Miejska Zawichost uchwala co następuje:
§ 1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a
także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom wspólnie zamieszkałym z rodzina lub z innymi osobami
pozostającymi we wspólnym gospodarstwie tylko wtedy, gdy zdolne do zapewnienia opieki osoby pracują
zawodowe, lub z uwagi na własny stan zdrowia nie mogą świadczyć opieki.
4. Jeżeli usługi opiekuńcze zostają przyznane z powodu choroby lub niepełnosprawności, wymagane jest
stosownie zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie.
5. Ze względu na wiek usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom, które ukończyły 75 lat życia.
6. Przez osobę samotną należy rozumieć osobę samotnie gospodarującą, nie pozostającą w związku
małżeńskim i nie posiadających wstępnych ani zstępnych.
§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się decyzją administracyjną na wniosek zainteresowanego lub jego
przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i
miejsce świadczenia.
3. W decyzji określa się również ilość przyznanych godzin usług opiekuńczych miesięcznie i wysokość
odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznaje się świadczenie nieodpłatnie.
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcy, którego dochód nie przekracza:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowego dla osoby
określonego w art.8 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

samotnie gospodarującej
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- w przypadku osoby w rodzinie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
ustawy o pomocy społecznej.

określonego w art.8 ust 1

2. Osoby, które nie spełniają tego warunku zwracają wydatki na usługi opiekuńcze na zasadzie określonych
w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w
rodzinie wg kryterium
dochodowego określonego
zgodnie art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej.
Do 100%
101-150%
151-200%
201-250%
251-300%
Powyżej 300%

Wysokość odpłatności z procentach ustalona od
kosztów usługi dla
Osób samotnie
Osób w gospodarstwach
gospodarujących
wieloosobowych
Nieodpłatnie
3%
5%
10%
50%
100%

Nieodpłatnie
5%
10%
15%
60%
100%

§ 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w
całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki
udzielonej pomocy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby
zainteresowanej może odstąpić na podstawie art.104 ust 4 ustawy o pomocy społecznej od żądania takiego
zwrotu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/117/2004 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 listopada 2004r w
sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwolnienia od opłat i
trybu ich pobierania.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Zawichoście.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Radosław Krakowiak

