
UcHwAŁA NR ).tV/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w spla}tie szcfegóIowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specja|istyczne
usługi opiekuńcze' oraz Śzczegółow]ch walunków częściowego lub crlkowitego fwohiĆnie od oplat oraz

trybu ich pobierania.

Na podsta. ie art'ls ust' 2 pkt 15 usta\ły z dnja 8 n,]arca 1990 |. o samorządzię gminnym (DZ. U' z 200l r' Nr
142paz '  1591  r .  z  p óż ,n ,  zm ' )  o .az  a f t .  ]7us t ' 1  pk t ' ] l , a r1 . ]6pk t ' 2 l i t e |a - l , ań -50us tawyzdD ia12marca2004r '
o pomocy spoleczlej (Dz'U' z 2009 r. Nr. |15' poz'1362 z póżn' zrn') Rada Miejska uchwalĄ co następuje:

$ 1. Ustala się szczegolowe warunki przyzlawania iodpłatności za us'ługi opiekuńcze i specja]istycznę usługi
opiekuńczę z \łryłączęnięm specjalistycznych tlsług opiekuńcrych dla osób z zabxrzeniami psychicznymi'
szczegó}owe warLul(i częściowego 1ub oałkowitego zwo]nienia od opłat oraz z trybu ich pobierania.

52' ].Usługi opiekui1cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej ',uslugami'.dostosowaoe sQ do
Potrzęb osoby, wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby' lub innyclr przyczyn'

2.specjalistyczne uslugi świadczą osoby ze specjalistyc ym przygotowaniem zewodo\rym ( np' pieięgniadQ,
rehabilitant.).

3'Usługi opiekuńcze, o któlych mowa w uchwale przysŁrgują osobie rrprawniorrej w miejscrr jęj zamieszkania'

$ 3' 1.Kięrownik Miejsko-Gminnego ośrod]QPo ocy społecznęj w Gniewkowie' zwany dale.j ,'Kiefownikiel11
ośrodj(a'' pruyznaje usłlgi na wniosek:

l) osoby Zainteresowanej, jej rodziny Iub sąsiadtiw,

2) plzedstawicięla ustawowego osoby zailteresowanej,

3) praoownil(a socjalnego za zgodąosoby zajnteresou.anej lubjej przedstawicie]a ustawowego'

2'Usfugi mogą być prz:lznanę takżę z urzędu po powzięciu pźef KierownilQ ośrodka ilfonlacji o osobie,
która wymaga pomocy innych osób ajesijej pozbawione.

].Pierwszęilstwo prT! p|ryzf,awaniu usfug mają osoby samotlre, które z powodu chofoby, wjeku ]ub innych
przyczyn wymagająpomocy innych osób.

4'Usługi opielQńcze mogą być przyznane również osobio, która wymaga pomocy ;nnyclr osób, a rodzina'
a także wspólnie mieszkający małżolek, wstępli zstępninie mogątakie.j pomocy zapewnić.

5'Kierownik ośrodlo przyznając usługi ustala ich zabes, okres świadczenia usJug. miejsce śtviadczenia oraz
odpłafuośó kaŹdorazowo lłystawiając dęcyzję administracyj[ą

s 4' 1.Kie|ownik ośrodka może organizo\'r'ać pomoc usfugową w lormie ,,pomocy sąsiędzkie.j'' w dni wolne
od pracy w s}'tuacjach w1,jątkowych' uosób samotnych. które f powodu ohoroby' więku lub innych przyczyn
\\) .ra;aią pomo(] jnrych o'ób'

2.Pomoc sąsiedzka oznacza świadczęnie ushg opiekuńczych osobie wymagającej opieki przez osoby
z sąsiedzt'vana podsiawie umowy flecenie o świadczenje uslug.

3.Umowa zlecenia zawańa będzie pomiędzy Miejsko -Gminnym oś.odkięm Pomocy sPołecznej
w Gniewkowie, a osobą świadczącą usłrrgi w śroclowisku po uzyskanirr uprzedniej zgody osoby korzystającej z tej
torny ponrocy.

s 5. 1.Ushgi są świadczone odpłatnie'

2.Do wnosfeija opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której decyzją pfzynano świadczcn;a lub jej
prlęd '|1* iciel ||cIawowy. 7 rnają|ku uUra\Ąnionego'

3.Koszt 1 godziny usłxgi opięku/lczęj ustala się,jako równowartość 2% najniższęj enerytury b|ufto og'Ioszonęj
w foflnie KomunilQtu Prezęsa ZUS w Monitorzę Polskim'
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4.Koszt 1godziDy ustugi specjaljstycznej ustala się, jako ró.\\,nowańość 2'5Yo na1niższej emerytury brutto
ogłoszone.j w formie KomunikatD Prczesa ZUs w Monitorze Polskim'

5.wynagrodzenie d]a osoby świadczące.j usługi opiękuńcze ,, pomoc sąsiedzką', ustala się, jako rówuoważność
l% najniższej enerytury brutto o8łoszonqjv fbrnrie Komunikafu P|ezesa ZUs w Monitorze Polskin'

d'DorychczaŚowe stawki obowiqzują do dnia rozpoczęcia obowiązywania wysolrości najnizszej enerytury
brutto w roku 2012' ogloszonej \v |ormie Komunikatll Pręzese ZUS w Mon]torze Po]s]dm'

7'Wysokość opłaty za usługi zaleŹy od indywidualnej sylxacji matefia|ne.j osoby samotnej lub samotnie
gospodarrrjącej, lub doclrodu na członka rodziny w rodzillie koŹystaiącc] Z uslug ijesi ustalo1la na podstawie zasad
okrcślonych w poniższęj tabę]i;
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8'opłaty za usłlgi są ustiijano w olcesach miesięcznych według ilości godzin fal(tycfnie wykonyNanyoh
ushg.

9'oplata za ushgi opielQńcze wnoszonajest do dnia l0 kaŹdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedDi-
rv lrlórym świadczone były ushrgi opiekuńczę. przęlewem na konto Miejsko.Gminnego ośrodka Pomocy
spo}ecznej w Gniewkowię, 1ub gotówką*.kasie Pjastowski Bank spółd7ielczy w Gniewkowie'

s 6. ] 'osoba ponosząca odplaiiość za uslugi możę być na jej lvniosek, lvniosek przedstarviciela lLstawowego
]ub pracownj](a socjalnego zwojniona całkowicie hrb częściolvo z odpłatIości w szczegól]rości ze względu na:

1) koniecmośó ponoszenia odp'latności za pobyt czlonka.odziny lvdomu ponocy społęcznej, plecówce
opiękuńczo Wychowawczej, ośrodku wsparcja lub p]aoówce rehabi]itacyjno- lęczniczej.

2) zdarzenia losowe.

2'Decyzję o Zwo]nienilr, zwolnicniu częścio\\]'m lrrb odmorvię zwo]nionja z odplatności Za us,}ugi wydaie
Kierownik ośrodka'

3'Jężeli żądanie zwrotu \,rf/datków Za us'lugi w ca}ości lub w części stano\łil}by nadmierne obciążęnie lub też
njweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainte.esowanęj, jej przeds1awiciela ustawowego lllb
pracownika socjalnego Kierownik oś'odka moŹę odstapić od żądal1ia takiego zwfotu'

4.odplatność za usfugi opjekuńcze dla osób Z zaburzeniami psychicznymi i tryb usta]ania orez pobierauia op'Iat
za te usługijak również warunki częściowego ]ub calkowjtęgo zwolniel1ia od opłat fegulująodrębne prfępisy'

5'W przypadkrL śmierci osoby korzystające.j z ushg opiokulicfych obowiąZel( zwrotu *}datków za świadczenic
ushlg w wysol(ości \\,}nikającej z deoyzji wydane.j przez Kielownika ośrodka, spoczywa na rodzinie zgocInię z ań'
96 ust. 1 ustawy o pomooy spo:loca1ej.

5 7. Kryteria dochodowe przyjęte w niniejszej uchwale podlegają waloryzacji fgoclnie zart.9ust' lustauY
o pomocy spoięcunej'

Id: LHSDH'FTKDX-l\'1lRZC-ANKBO-CMXME. Podpis.ny



l-7
I
I

I St.fl.""i moc Uchwala Nr V /35/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowo zdnia frnarca 2011 r. w spmwie
I szczegołowych warunków przyznawania iodpłatności za us,lugi opiekulicze i specjalistyczne usfugi opiekrrrlcze

I 
otaz szczegt:łowych warunkó\'V częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania $ 9 '

I s ł. wvkon*ie uchwały powi€fza się Burmistrzowi G8iewkowa.

I g lo' U"t'rl/ułu r'chodzi vr' Źycie po lrpb'wie 14 dn i od dnia ogłoszen ia w Dzienniku Urzędowym Wojer'ódŹwa

I 
Kuja\łsko _ Pomorskiego'

PRZEWOD

ngr Jąn
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Uzasad  n i en ie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 opoĘocy społęczDęj do zadań wlasnych gminy o chafakterze
obowiązkowym nalęży olganizo\'anie iś\r/iadczenie usług opiekuńcfychw tym specjal;stycfnych usług
opielonczych wmiejscu zamieszkania' są to usługi obejmujące pomoc w zaspokojeniu codfiennych potrzeb
życio\rych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczęnięm. Zgodiie z art. 50
ust' 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r'o pomocy społecznej ( DZ.U'Z 2009 r. Nr 1'|5, poz 1362 zpóż'n'zrn) . Rada
Gminy okręśla w drodze uchwĄ szczegółowe warurrki przyzrrania i odpłalDości za rrs}ugi opiekuńcze
z lłyłączeniom specjalistycznych usfug opielfuńczych dla osób z zaburzeliarni psychiczlycmi' oraz szczegó}owe
lub calkowjte zwolnięnie z opłatjak równiez tryb ich pbierania' odplatność za ush8j uzajożnionajest od wielkoścj
dochodu osoby. której usfugi przyznano'Wielkość dochoclu, od któregojest obliczana odpłatność za usługi ustalana
jest zgodnie f obowiązującym kryteńun dochodowym okreś]onym www' ustawje w art' 8ust. I. W chwili
obecn€j kr}.tęrium dochodowe dla osoby somotnje gospodarującej \łTnosi 477, 00 z'ł aosoby wrodzinie 351 zł'
Zgodnie zpodanym kr}'terium dochodowym na]iczana.jest stawka za godzi'rę usług. Koszt Igodziny us]ugi
opiekuńczej ustala się' jako równowańość 2yo n^jniŻszej emerytury brutto ogłoszonej w formie Komunikaful
Prezesa ZUS w Monitofzę Polskim' Najniższa emaryhrra a]dualnie wynosi'728, 18 zł y,! związkL| z po\\ryższy,n 2 yo
od najniższej omerytury daje kv.otę 14, 56 fl. Za godzinę usług opiel(uńcfyclr od tej kwoty naliczana jest stawka
procentowa za godzinę świadczonych usług. osoba Samotnię gospodarująca zwolnionajest Z op'lai za usługi, jeżeli
jej dochód aktualnie nie pfzekJacza kwoty 4'77, 00 zł miesięcznie netto a W rodziDię, jeżeli dochód ne jedną osobę
nię pżelcacza kwoty 3 5l, 00 zł miesięcznie netto. Z u\'''agi na fakt' iż systemat]'cznje rośnie ilość osób samotnych
fwracaj4cych sję z wniosldem do M-GoPs oudzielenje pomocy w formie świadczonych usfug opiękuńcfych,
a lakżę wzrasta ilość osób samotnych ubiegających się o umieszczeDie w Don,]ach Ponocy Spo}ecznej' którym
przyfnanie us'ług opiekuńczych Llmożliwi,}o by pozostanie jak najdłuŹej w środowisku' proszę o przyjęcie
pźodlożonęj ucbwały, któm okeśla nowe stawld za usługi opiekuńcze. Ustalona odpłatność poprzedzona została
szczęgólową afia|izą s}tuacji lodzinnej' zdrowotnej i materialnęj wnioskodawców, którzy obecnie i(orzystają
z usług świadczonych przez fut' ośrodek.
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