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UCHWAŁA NR XXVI/198/2016
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 29 listopada 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)
w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy w Gowarczowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,świadczonych w miejscu zamieszkania
przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Do korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńczych,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uprawnione są
w pierwszej kolejności:
1) osoby samotne, niezdolne do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych, za które uważa się przede
wszystkim samoobsługę, przyjmowanie pokarmów, mycie, ubieranie oraz poruszanie się i komunikację,
2) osoby samotne z ograniczoną sprawnością ruchową, niezdolne przejściowo lub trwale do samodzielnej egzystencji, osoby samotne z ograniczoną sprawnością z powodu wieku lub inwalidztwa częściowo zdolne do
zaspokajania potrzeb lecz wymagające pomocy przy wykonywaniu bieżących, codziennych potrzeb życiowych.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom w rodzinie, które wymagają pomocy innych
osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przyznawane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gowarczowie na wniosek:
- osoby zainteresowanej,
- rodziny osoby zainteresowanej lub jej sąsiadów za zgodą osoby zainteresowanej,
- przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,
- pracownika socjalnego Ośrodka za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Usługi mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
§ 3. 1. Formę usług opiekuńczych, ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz odpłatność za przyznane
usługi określa się każdorazowo w decyzji administracyjnej.
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2. Zakre usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną,
wiek oraz indywidualne potrzeby a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.
§ 4. 1. Świadczenie usług jest odpłatne. Ustala się odpłatność za jedną godzinę usług w wysokości 15,71
złotych.
2. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej lub samotnie
gospodarującej, lub dochodu na członka rodziny w rodzinie korzystającej z usług i jest ustalona na podstawie
poniższej tabeli:
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dochód w % stosunku do kryterium Wysokość odpłatności ustalona w % stosunku do ceny usługi stanowiącej
dochodowego osoby lub rodziny iloczyn stawki odpłatności za 1 roboczogodzinę oraz dziennego wymiaru
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
godzin dla:
o pomocy społecznej
Osoby samotnie gospodarującej
Osoby w rodzinie
Do 100%
Od 100% do 150%
Od 150% do 200%
Od 200% do 250%
Od 250% do 300%
Od 300% do 400%
Od 400% do 450%
Od 450% do 500%
Powyżej 500%

nieodpłatnie
10%
15%
20%
25%
30%
35%
50%
100%

nieodpłatnie
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
100%

3. Odpłatność za usługi wnoszona jest bezpośrednio na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gowarczowie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę.
4. Podstawę wnoszenia opłat za usługę stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej usługi potwierdzone przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
§ 5. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może być na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności w szczególności ze względu na:
a) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno-leczniczej;
b) zdarzenia losowe, klęskę żywiołową lub ekologiczną;
c) w uzasadnionych okolicznościach zwłaszcza w długotrwałej chorobie, bezrobociu, niepełnosprawności;
d) jeżeli odpłatność za usługi spowodowałyby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej poniżej
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie poniżej kryterium dochodowego w rodzinie;
e) gdy świadczeniobiorca lub więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
f) ukończenie 85 lat w przypadku osoby samotnej.
2. Decyzję o zwolnieniu w całości lub w części z odpłatności za usługi albo odmowie zwolnienia podejmuje Kierownik Ośrodka.
3. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stańczyk

