
UCHWAŁA NR V/ 35 /2011
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 2 marca 201 I r.

w sprawie określenia szcz€gółowych zasad częściowego lub całkowitego zwo|nienia z opłat za uslugi
opiekuńcze oraz tryb ich pobierania'

Na podstawie ań. l8 ust.z pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U' Nr |42 poz, |59| z późniejszymi zmianami .'Dz.U. z200f. Nr 23 poz.ff1, Dz. U. Nr 6f poz.558,Dz.tJ.
Nr ll3, po2.984, Dz. U. Nr 153, poz.l27\, Dz. U. Nr 214, po2.1806, Dz. LJ. 22003r.. Nr 80,po2717,
Dz.U.Nrl62,poz.1568, Dz. U.2 2004r. Nr 102, poz.l055, Dz. U. Nr 116, poz.l203 z 2005r.Nr I72,poz.t44| iNr
175,po2.1457, z 2006r. Nr 11,poz.lZ8, Nr 181,po2.1337, 22007r. Nr 48, po2.327, Nr 138,po2.974, Nr 173,po2.
1218, z f008r.  Nr 180poz. l l l l , ,Nr223,poz.1458,z2009r.Nr 52,po2.420,  Nr 157,  poz. l241,  z20l0r .  Nr 28,
poz.|4f I 146' Nr 40 'poz.230 iNr 106 ,poz' 67 5) oraz art' 17 ust. l pkt.ll art. 36 pkt,2litera. l iań. 50 ust.
3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r ( tekst jednolity Dz. U. z2009r, Nr 17 5, poz.1362' Dz, tJ.
z 2009 r. Nr 175, poz.1362,Nr f02, poz. 1551,Nr219,poz. 1706,Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. t46,Nr
40' poz. 229, Nr 8l, poz.5f7,Nr 125, poz.842,Nr 2|7, poz' 1427) uchwala się co następuje :

$ 1. Ustala się szczegółowe zasady prryznawania usług opiekuńczych:

l. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie działając z upowaznienia
Burmishza wydaje decyzje administracyjne na świadczenie usług opiekuńcrych.

2. Usługi opiekuńcze przyznawafte są na wniosek osoby zainteresowanej' przedstawiciela ustawowego lub
innej osoby za zgodą osoby oczekującej pomocy.

3. IIość godzin świadczonych usług opiekuńczych może ulegać zmianie w miarę możliwości kadrowych
i finansowych Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

4. odpłatnośó za l godzinę usług opiekuńcrych \Ąynosi 13 zł, zwiększenie lub zmniejszenie przyznanych
świadczeń ma wpĘw na ltysokośó odpłatności za wykonywane usługi.

5. opłaĘ za świadczone usługi opiekuńcze ustalane są na podstawie kart pracy opiekunek, naliczane przez
pracownika ośrodka i wpłacane na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 20 następnego
miesiąca przez osoby, u których świadczonajest pomoc'

Dokonywanie powyższych zmian nie wymaga decyzji pisemnych.

$ 2. Ustala się zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze:

l. Wysokość odpłatności za świadczone usługi określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
2. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki za godzinę usług,

wskaźnika odpłatności okeślonego w procentach, o którym mowa w załączniku oraz liczby godzin usłĘ
opiekunczych, faktycznie świadczonych w danym miesiącu.

3. Podstawę do ustalenia wysokości odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze stanowi dochÓd na osobę
w rodzinie.

$ 3. Ustala się Zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat:

l ' Kierownik Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej działając Z upoważnienia Burmistrza
w sytuacjach losowych oraz na wniosek osoby zainteresowanej lub członka rodziny może podjąó decyzję
o zwolnieniu z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

2, Zwalnia się z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze osoby, ktÓrych:
- jedynym źródłem dochodu w rodziniejest zasiłek stĄ z ośrodka Pomocy Społecznej
- dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza Ęterium dochodowego
określonego w art. 8 ust' l pkt l i 2 Ustawy o pomocy społecznej.
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$ 4. W przypadku śmieroi osoby korzystajqpej z usfug opiekńczych, spadkobiercy mają obowią7ek zwrotu
wydatków za świadczenie usfug opiekuńczych w wysokości wynikająpej z decyzji, z4odrue ź art' 96 usi. 1 Ustawy
o pomocy społecznej.

$ 5' Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

' $'j. Jraci moc.Uchwała Rady Miejskiej nr XX] l151t2O04 w Gniewkowie z drna 6 |ipca 2004r w sprawie :
okeślenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usfugi opiekuńcze oraz tryb
ich pobierania.

. - $ 7.-Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzierrniku Urzędowym Województwa
Kuj awsko-Pomorskiego.

PRZEWOD ;ZĄcY MDY

ngr Jan sz Rozłowski
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Załącznik do Uchwały Nr V/ 3 5 /20 l l

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z drua2 maręa20l1 r.

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze
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Uzasadnienie
Kierovnik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie wnosi o prąyjęcie uchwaĘ w sprawie
określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za.usĘi opiekuńcze oruz wbich pobierania. Zgodrue z arI. 17 ust'l pkt.ll ustawy o pomocy spo-łecznej (ekst jednolĘ z ź009r Dz. U' Nr175
poz'.1362) jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowią,zkowyrn jest organizowanie i świadczenie usfug
opiekuńcrych w miejscu zamieszkania. Z analiry danych będących w posiadaniu MGoPS wyniką Żę wTasta
liczba osób samotnych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem wymagających tej formy pomocy' co jest zwięane
z tendencją starzenia się społeczeństwa. Poza tym ta forma pomocy jest o wiele tńsza, arrizęli kierowanie chętnych
do domu pomocy społecznej. Wazne i istotne jest również io, aby mieszkańcy gminy Jak najdłuzej mogli pożośtać
w swoim natufalnym środowisku' RzeczyłiĘ kosa jednej roboczogodziny usług opiekńózych za 2010i wynosi
|3,z9 ztW zwiąń<llz tym wnoszę o zwiększenie stawki za jednągodłnę usfug 

" 
|oń ao na.
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