UCHWAŁA NR XIV/103/2020
RADY GMINY GIZAŁKI
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 poz.1507 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego
bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela jak również z urzędu.
§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz dowodów
dokumentujących dochody, stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność.
§ 3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie
lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1, pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Osoby niespełniające warunku, o którym mowa w § 3 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze na
zasadach określonych w załączniku do uchwały. Kwoty określające dochód na osobę są waloryzowane na
zasadach ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. Stawka godzinowa za świadczenie usług wynosi 25,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia 2013 r,. w sprawie
przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania .
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Załącznik
do uchwały nr XIV/103/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 11 marca 2020 r.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
1. Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określone są
każdorazowo w decyzji administracyjnej.
2. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji
materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu
środowiskowego, oraz środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.
3. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają
poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części
lub całości, zgodnie z poniższą tabelą:
Dochód rzeczywisty netto na Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 godziny
osobę jako procent kryterium usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych dla:
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, świadczeniobiorca
może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze,
jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dla częściowego zwolnienia w wysokości 25% ustalonej na podstawie pkt. 3 odpłatności:
a) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającej
pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby, niepełnosprawności
lub wieku;
b) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których
wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub
świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym
leczeniem, koniecznością rehabilitacji, zakupem leków, stosowaniem zalecanej diety, po
udokumentowaniu dowodami zakupu.
2) dla całkowitego zwolnienia:
a) zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych opłat za pobyt członka rodziny w domu
pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rehabilitacyjnych,
b) świadczeniobiorcy ponieśli straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.

5.Należność za świadczone usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wpłaca na konto Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gizałkach w terminie do 5 -go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym realizowane były usługi.
6. Podmiot realizujący zadania przekazuje wpłacone należności za świadczone usługi na konto Gminy
Gizałki.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XIV/103/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala
ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Stawka godzinowa będąca podstawą naliczania odpłatności za
świadczenie usług opiekuńczych jest w praktyce różna dla usług specjalistycznych dla usług opiekuńczych
z zakresu zadań własnych gminy. Stawki te ulegają zmianom w zależności od wydatków poniesionych na
powyższe usługi i ilości świadczeń wyrażonych w godzinach usługi.
Obowiązująca dotychczas uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia
2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymaga
wprowadzenia zmian. Nowa uchwała dostosowuje regulacje dotyczące usług opiekuńczych do zapisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności zawiera propozycje dokładniejszego
określenia warunków przyznawania usług oraz wprowadza nowe tabele odpłatności za usługi.
Wójt
Robert Łoza

