UCHWAŁA NR XXXIII/307/2013
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie 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, jak również trybu ich
pobierania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r . poz.594 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2013r.poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala
, co następuje :
§ 1.
Określa się szczegółowe warunki 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 , jak również tryb ich pobierania
w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXIV/213/ 2005 Rady Gminy w Czarny Dunajec z dnia 21 lutego 2005 roku
w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez ‘’Punkt Opieki nad Chorym w Domu’’
prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Anna Palenik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/307/2013
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31 lipca 2013 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 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, JAK RÓWNIEŻ
TRYB ICH POBIERANIA
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „Usługami”, przyznaje się na podstawie ustaleń
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Przyznanie Usług obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb bytowych, opiekę higieniczną,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.
3. Przyznanie Usług obejmujących pielęgnację chorego wymaga zaświadczenia lekarskiego określającego jej
rodzaj.
4. Przyznanie Usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności wymaga zaświadczenia lekarskiego określającego te potrzeby.
§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i przyznaje pomoc w formie Usług uwzględniając
zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji.
2. W decyzji administracyjnej przyznającej Usługi określa się miejsce, rodzaj, wymiar dzienny i okres, przez
który mają być świadczone, oraz wysokość i tryb pobierania opłat.
§ 3. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z art.8 ustawy o pomocy
społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli:

DOCHÓD na 1 osobę

Osoby
samotne

Osoby
w rodzinie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

1.

Do wysokości kryterium dochodowego art. 8 ustawy o pomocy
społecznej.

2.

Do 620,00 zł

5% - 0,60 zł

20% - 2,40 zł.

3.

Do 800,00 zł

10% - 1,20 zł

30% - 3,60 zł.

4.

Do 900,00 zł

30% - 3,60 zł

50% - 6,00 zł.

5.

Do 1000,00 zł

50% - 6,00 zł

70% - 8,40 zł.

6.

Do 1.100,00 zł

70% - 8,40 zł

80% - 9,60 zł

7.

Do 1.200,00 zł

80% - 9,60 zł

90 % - 10,80 zł

8.

Do 1.500,00 zł

90% - 10,80 zł 100 % - 12,00
zł.

9.

Powyżej 1.500,00zł

100% - 12,00
zł

100 % - 12,00
zł.

§ 4. 1. Cena jednej godziny Usług wynosi 12,00 zł.
2. Opłata za Usługi wnoszona jest miesięcznie i stanowi iloczyn ceny pełnej godziny Usług, wysokości opłaty
w % ustalonej zgodnie z regulacjami określonymi w § 3 oraz liczby godzin Usług świadczonych w danym
miesiącu.
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3. W przypadku zlecenia czynności polegających na świadczeniu Usług, cena godziny Usług wynika z umowy
zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie, powiększona o ewentualne koszty pracodawcy.
§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej może zwolnić osobę korzystającą z Usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat.
2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, gdy ponoszenie
opłat za świadczone Usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie zwłaszcza w związku z :
1) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia,
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-leczniczej,
2) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy,
3) zdarzeniem losowym.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 i ust.2 przysługuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku
kalendarzowym.
§ 6. 1. Podstawę wnoszenia opłat za Usługi stanowi miesięczne rozliczenie przepracowanych godzin na
podstawie karty pracy osoby świadczącej Usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
2. Opłatę za Usługi osoby zobowiązane uiszczają w Kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 30-go
dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania Usług.
3. Nie pobiera się opłat za Usługi za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Anna Palenik
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