UCHWAŁA NR XXIV/172/17
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
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 od
opłat jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 930; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359 i poz. 1616 oraz z 2016 r. poz. 753, poz. 1583,
poz. 1948 i poz. 2174 ) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§ 1. 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, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich
pobierania. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o "specjalistycznych usługach opiekuńczych" rozumieć
należy przez to specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wróblewie po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie
o pomocy społecznej.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się:
1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób;
2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić;
3) osobie w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich a wspólnie zamieszkująca rodzina z powodu wieku,
niepełnosprawności, choroby, pracy zarobkowej nie może zapewnić wymaganej pomocy.
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania
podopiecznego w dni robocze. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) usługi mogą być świadczone
w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynikających z sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, osobistej osoby
zainteresowanej.
§ 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym i będą dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia,
niepełnosprawności chorego, długotrwałej choroby lub innych przyczyn.
§ 5. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy we Wróblewie przyznaje świadczenie, o którym mowa
w § 2 w drodze decyzji administracyjnej.
2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:
1) zaświadczenie lekarskie dla osoby wymagającej usług opiekuńczych;
2) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu
środowiskowego;
3) ocenę możliwości zapewniania opieki przez rodzinę;
4) posiadanych środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.
§ 6. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się
w kwocie od 13 zł. do 25 zł.
§ 7. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności
od kwoty dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.
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2. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa się według tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się według tabeli stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uiszcza
się na konto Gminy Wróblew w terminie do 25-tego dnia następnego miesiąca, w którym były świadczone
usługi, przez świadczeniobiorcę, przedstawiciela ustawowego lub inną osobę za zgodą świadczeniobiorcy.
§ 9. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może
zostać na jej wniosek, jej przedstawiciela ustawowego lub na wniosek pracownika socjalnego, zwolniona
częściowo lub całkowicie z odpłatności na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy.
2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:
1) gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie budżetu domowego dla osoby
korzystającej z usług;
2) gdy odpłatność za usługi niweczyłaby skutki udzielonej pomocy;
3) gdy koszt leczenia osoby przekracza 20% jej dochodu;
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
placówki;
2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej
jedna jest obłożnie chora;
3) poniesienia strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej;
4) gdy koszt leczenia osoby przekracza 40% jej dochodu;
5) istnienia bardzo trudniej sytuacji życiowej i rodzinnej chorego lub zaistnienia innych szczególnie
uzasadnionych okoliczności.
4. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności podejmuje kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego.
§ 10. Nie podlegają zwrotowi wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc,
w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 12. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XVIII/99/04 Rady Gminy Wróblew z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/17
Rady Gminy Wróblew
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Miesięczny dochód osoby samotnej
oraz dochód na osobę pozostającej
w rodzinie, określony na podst.
art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej
(w %)
101 – 150
151 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
Powyżej 500

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu roboczogodziny usługi
osoby samotnie gospodarujące

osoby w rodzinie

5
10
15
25
50
100

15
20
30
40
70
100
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/17
Rady Gminy Wróblew
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miesięczny dochód osoby
samotnej oraz dochód na osobę
pozostającej w rodzinie,
określony na podst. art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej
(w % )
101 – 150
151 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
Powyżej 500

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu roboczogodziny usługi
osoby samotnie gospodarujące

osoby w rodzinie

8
15
20
35
60
100

15
25
35
55
80
100
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