UCHWAŁA NR XLV/356/14
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Usługi opiekuńcze, o którym mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej przyznaje się na wniosek lekarza
i po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając
usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
§ 2.
Koszt za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
w domu u chorego, ustala się w wysokości 1 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku,
który określa się w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie świadczonych usług.
§ 3.
Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.
Zasady ustalania odpłatności określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. W przypadkach szczególnych osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub wniosek pracownika
socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.
2. Zwolnienia można dokonać w szczególności ze względu na:
1) ponoszenie wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych
usług leczniczych i pielęgnacyjnych,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku
wsparcia i wszelkiego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych,
3) jeżeli więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga opieki z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej
choroby,
4) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci
członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.
§ 5.
Odpłatność za usługi opiekuńcze wyliczana jest w skali miesiąca na podstawie faktycznie przepracowanych
przez opiekunkę godzin.
§ 6.
Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest na wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej konto
bankowe przez osobę zobowiązaną do jej uiszczenia w terminie do 25 dnia każdego miesiąca po wykonaniu
usługi.
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§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXXIII/266/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 września 2005 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych,
zmieniona uchwałą Nr XX/157/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/266/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 września 2005 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat,
a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Spytkowicach.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/356/14
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 5 listopada 2014 r.
Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze ponoszone przez świadczeniobiorcę

Dochód na osobę zgodnie
z kryterium dochodowym
określonym w art.8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej (w %)
do 100 % kryterium

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu jednej
godziny usługi w
gospodarstwie
w gospodarstwie
jednoosobowym
wieloosobowym
nieodpłatnie
nieodpłatnie

101 – 150 %
151 - 200 %
201 - 225 %
226 - 250 %
251 - 275 %
276 - 300 %
301 - 400 %
401 - 500 %
501 - 700 %
powyżej 701%

5
10
15
20
25
30
35
40
70
100

10
15
20
25
30
35
40
70
100
100

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski

Id: C9BB3DD1-0361-455B-A7F3-03B9F7BBBF94. Podpisany

Strona 1

