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Poz. 847
UCHWAŁA NR XXXIV/179/2018
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/122/2017 z dnia 13 lutego 2017r. 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 z opłat, jak również trybu ich
pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje :
§ 1. Zmienić treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Słupia z dnia 13 lutego
2017r. 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 z opłat,
jak również trybu ich pobierania i nadać nową w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gustawa Trawińska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/179/2018
Rady Gminy Słupia
z dnia 22 lutego 2018 r.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi takie świadczone są również osobom,
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni
nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, pracę zawodową, naukę lub inne uzasadnione
przyczyny.
2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają:
1) osoby samotne,
2) osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji,
3) rodziny, w których wszyscy członkowie rodziny wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności
wynikającej z wieku lub choroby.
3. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby - za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu.
4. Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przeprowadzony
wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej.
5. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest decyzja
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej określająca rodzaj i zakres usług oraz miejsce i termin ich
świadczenia.
6. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację
materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarskiego lekarza
pierwszego kontaktu wskazującego na konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających
sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarskiego
lekarza specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj
schorzeń.
8. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
9. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy
więcej niż jednej osobie, usługi o charakterze pielęgnacyjnym przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast
o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) zaleconą przez lekarza pielęgnację
c) zapewnienie kontaktu z otoczeniem (w miarę możliwości).
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem
zawodowym.
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3. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki
i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami
psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na
szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób określa
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.
2. Wysokość odpłatności jest zróżnicowana w zależności od dochodu osoby lub dochodu na osobę
w rodzinie oraz ilości godzin usług.
3. Przedział dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, ustalany jest w relacji do aktualnie
obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, w sposób następujący:
Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wysokość odpłatności w % ustalony od ceny usługi za
1 godzinę dla:
osoby w rodzinie

osoby samotnie
gospodarującej
dochód
nieodpłatnie

do kwot kryterium dochodowego
określonego
w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej - %
powyżej 100 % - 149%
powyżej
634,00
powyżej 150% - 199%
powyżej
951,00
powyżej 200 % - 249%
powyżej
1 268,00
powyżej 250 % - 299%
powyżej
1 585,00
powyżej 300 % - 349%
powyżej
1 902,00
powyżej 350 % - 399%
powyżej
2 219,00
powyżej 400 % - 499%
powyżej
2 536,00
powyżej 500 % - 599%
powyżej
3 170,00
powyżej 600% - 699%
powyżej
3 804,00
powyżej 700% - 799%
powyżej
4 438,00
powyżej 800%
powyżej
5 072,00

1,5%
3,0%
5%
10%
15 %
20 %
30 %
40 %
60 %
80 %
100%

dochód
nieodpłatnie
powyżej
514,00
powyżej
771,00
powyżej
1 028,00
powyżej
1 285,00
powyżej
1 542,00
powyżej
1 799,00
powyżej
2 056,00
powyżej
2 570,00
powyżej
3 084,00
powyżej
3 598,00
powyżej
4 112,00

2%
4%
6%
8%
10 %
20 %
30 %
40 %
60 %
80 %
100%

§ 4. 1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 10 zł.
2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 15 zł.
§ 5. 1. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić,
na ich wniosek lub na wniosek ich przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby - za ich zgodą częściowo lub
całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:
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1) kwota dochodu pozostająca do dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków nie pozwalałaby
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i jest niższa od kwoty obowiązującego kryterium
dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej
2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej
jedna jest obłożnie chora,
3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:
1) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej
placówce,
2) poniesienia strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej,
4. Zwolnień z ponoszenia odpłatności, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 dokonuje się w trybie decyzji
administracyjnej wydanej przez kierownika GOPS, na podstawie wywiadu środowiskowego, uzupełnionego
dokumentacją potwierdzająca zasadność zwolnienia.
5. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.
TRYB POBIERANIA OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
OPIEKUŃCZE

I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

§ 6. 1. Wykonywane usługi dokumentowane są miesięcznymi kontrolkami czasu pracy opiekuna,
każdorazowo potwierdzane przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
2. Należności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze
wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Ośrodek na podstawie kontrolek czasu
pracy za dany miesiąc.
3. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez świadczeniobiorcę
na rachunek bankowy wskazany w decyzji przyznającej świadczenie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

