
UCHWALA NR XXVII/198/17
RADY GMTNY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie okreslenia szczegolowych warunkow przyznawania i odptatnosci za uslugi opiekuncze
i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegolowych warunk6w cz^sciowego lub calkowitego
zwolnienia od optat, jak rowniez trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z2017r . poz. 1875, 2232) oraz art. 17 ust. I, pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4
ustawy z dnia 12marca 2004 roku o pomocy spoiecznej ( t .j . Dz. U. z 2 0 l 7 r . poz. 1769, 38, 1428,
1985) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Ustala si? szczegolowe warunki przyznawania i odplatnosci za ushigi opiekuncze
i specjalistyczne uslugi opiekuncze, z wyt^czeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob
z zaburzeniami psychicznymi, a takze szczegolowe warunki czesciowego lub calkowitego zwolnienia z
optat, jak rowniez tryb ich pobierania.

§2.1. Ushigi opiekuncze lub specjalistyczne uslugi opiekuncze, to forma pomocy, do ktorej
uprawnione sa osoby samotne, ktorc /. powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagaja pomocy
innych osob, a s^ tej pomocy pozbawione oraz nie 53 w stanie samodzielnie zaspokoic codziennych
potrzeb.

2. Pomoc w formie ustug opiekunczych i specjalistycznych uslug opiekunczych realizowanych
w srodowisku swiadczeniobiorcy, moze bye przyznana rowniez innym osobom wymagajacym opieki,
jezeli rodzina, malzonek, wstepni i zstepni takiej pomocy nie moga^ zapewnic.

§3. 1. Uslugi opiekuncze obejmuja pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb zyciowych, opieke
higieniczn^, zlecona^ przez lekarza pielegnacje oraz w miare mozliwosci zapewnienie kontaktow
z otoczeniem.

2. Specjalistyczne uslugi opiekuncze 53 to uslugi dostosowane do szczegolnych potrzeb wynikajacych
z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawnosci, swiadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Koniecznosc objecia pomocq w formie specjalistycznych uslug
opiekunczych potwierdza lekarz w zaswiadczeniu lekarskim.

3. Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze z wylaczeniem specjalistycznych ustug
opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi swiadczone s^ w miejscu zamieszkania
swiadczeniobiorcy.

§4.1. Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze przyznawane 53 w drodze decyzji
administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby
( np. czlonka rodziny, piel^gniarki srodowiskowej, lekarza) za zgoda^ osoby zainteresowanej, zlozony
w Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej w Ostrowku.

2. Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze moga bye przyznane z urzedu.

§ 5. Wymiar i zakres przyznanych uslug opiekunczych lub specjalistycznych uslug opiekunczych
z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi,
uzalezniony jest od stanu zdrowia swiadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz materialnej, ustalonej
przez pracownika socjalnego na podstawie wywiadu srodowiskowego przeprowadzonego w miejscu
zamieszkania tej osoby oraz w oparciu o ocene mozliwosci zapewnienia pomocy przez rodzine.

§ 6. 1. Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze moga bye swiadczone nieodptatnie albo
za odplatnoscia w zaleznosci od dochodu.

Id: ClDFFD91-A040-46IO-AB3l':-8BI'IB29I-542i;. 1'odpisany Strona 1



2. Wydatki na uslugi opiekuhcze lub specjalistyczne uslugi opiekuncze podlegaj^ zwrotowi w czesci
lub w calosci od swiadczeniobiorcy, jezeli dochod osoby samotnie gospodarujacej lub dochod na osobe
w rodzinie przekracza 100% kryterium dochodowego okresloncgo w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z pozn. zm.).

3. Przyjmuje sie szczegolowe zasady odplatnosci za korzystanie z ushig opiekuhczych
i specjalistycznych uslug opiekunczych zgodnie z ponizsza tabelq:

Tabela odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze

Dochod netto - ustalony na
podstawie art. 8, w zwiazku
z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia
1 2 marca 2004r. o pomocy
spoiecznej ( Dz.U. z 2017r.
z pozn.zm.)

Do 100%
101% -125%
126% - 150%
151 %- 175%
176% -200%
201% -225%
226% -250%
251 % - 2 7 5 %
276 % - 300 %
301 %-325%
326 % - 350 %
351 %-375%
376% + 400%
Powvzej 400 %

Odpjatnosc za 1 godzine uslugi - wyrazona w %
Osoby samotnie gospodarujace

nieodplatnie
5%
10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70 %
75%
80%
90%

Pelna odplatnosc

Osoby w rodzinie

nieodptatnie
10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80 %
85%
90%
95%

Pelna odptatnosc

§ 7. 1. Koszt jednej godziny swiadczonych uslug opiekunczych wynosi I6zl, natomiast koszt jednej
godziny swiadczonych specjalistycznych ushig opiekunczych wynosi 25 zt.

2. Koszt swiadczonych ushig opiekunczych waloryzowany bedzie zgodnie z ogfoszona^ przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej minimaln^ stawka godzinowa.

§ 8. Rozliczenie za swiadczone ushigi opiekuncze i specjalistyczne ushagi opiekuncze dokonywane
bedzie miesi^cznie w oparciu o "Kart? czasu pracy" osoby sprawuji|cej opieke, potwierdzon^ pisemnie
przez swiadczeniobiorce.

§ 9. Gminny Osrodek pomocy Spolecznej w Ostrowku za swiadczone uslugi opiekuncze
i specjalistyczne ushagi opiekuhcze nalicza miesiecznq wysokosc odptatnosci ponoszona przez
swiadczeniobiorce w oparciu o ustalona wartosc 1 godziny swiadczoncj uslugi, wskaznik okreslony w §
6 ust. 3 oraz liczbe godzin tych uslug zrealizowanych w ciagu miesiaca kalendarzowego.

§ 10. I.Naleznosci za swiadczone uslugi opiekuhcze i specjalistyczne uslugi opiekuhcze ponoszone
przez osob? zobowiazanq do uiszczenia oplaty wplacane s^ do 15-go dnia kazdego miesiaca
nastepuj^cego po miesiqcu, w ktorym wykonano usluge, a za mieslac grudzien - do ostatniego dnia
miesiaca grudnia, na konto Gminnego Osiodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku.

2. Brak zaplaty spowoduje wszczecie postepowania egzekucyjnego w celu przymusowego sciagniecia
tej naleznosci w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Nie pobiera sie oplaty za ushigi w miesiqcu, w ktorym nastapil zgon swiadczeniobiorcy.
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§11. I . Osoba zobowia/ana do ponoszenia odplatnosci za uslugi opiekuhcze lub specjalistyczne
uslugi opiekuhcze, na jej wniosek lub na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub na wniosek
pracownika socjalnego, moze bye czesciowo lub catkowicie zwolniona z ustalonej odplatnosci.

2. Calkowite zwolnienie z ustalonej odplatnosci moze przyslugiwac w przypadku:

1) koniecznosci sprawowania ushig opiekuriczych i specjalistycznych using opiekuhczych nad wiecej
nizjednq osobq wtym samym gospodarstwie domowym;

2) koniecznosci ponoszenia optat za czlonka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy spoJeeznej,
w placowce opiekuhczo - wychowawczej lub leczniczo — rehabilitacyjnej, osrodku wsparcia, w domu
pomocy spolecznej;

3) wystapienia zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, kleski zywiotowej lub ekologicznej, ktore
spowodowaty straty materialnc.

3. Czesciowe zwolnienie z ustalonej odplatnosci moze nastapic w przypadku:

1) pogorszenia stanu zdrowia swiadczeniobiorcy, ktore pociaga za sob^ wzrost kosztow jego leczenia
lub koniecznosci zapewnienia stalej opieki, a ich brak moze skutkowac zagrozeniem jego zyeia;

2) koniecznosci ponoszenia stalych, niezbednych i uzasadnionych wydatkow, ktorych wysokosc zagraza
egzystencji swiadczeniobiorcy, zwiazanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewleklym leczeniem
wtym koniecznosci^ rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykutow higienicznych, pielegnacyjnych.
stosowania zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu.

4. DecyzJ9 o czesciowym lub calkowitym zwolnieniu z odplatnosci wydaje si? na czas okreslony,
jednorazowo nie dluzej niz na 6 miesiecy.

§12. Traci moc uchwala nr XVIII/118/2004 Rady Gminy w Ostrowku z dnia 27 wrzesnia 2004 r.
w sprawie ustalenia szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze
i specjalistyczne ustugi opiekuhcze oraz szczegolowych warunkow cze^ciowego lub calkowitego
zwolnienia od optat, jak rowniez tryb ich pobierania ( Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego z 2004 r.
Nr286, poz. 2389).

§ 13. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 14. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodhipz^cy Rady
:nin

Andrz

\l

Wojelwoda
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