
Uc}IwAŁA NR xvv111 '2012
RĄDY I4IEJSKIEJ w GNIEwKowIE

z dniazg lutego 20l'2 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i sPecjalistyczne
usługi opiekuńcze, oraz szczegółor,vYch warunlów częściowego lub całkowitego uwo]nienia od op]at oraf

trTbu ich pobierania.

Na podstavr'ie art. 18 ust' 2 pl(t 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 .. o samorządzie grninnym (Dz. U. z 200l r' Nr
142,pa2. 1591,22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 I3, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 2 i4, poz. I806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 7i7, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr t6l, poz. 1759,
22005 r. Nr I '12, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133'/,2200'/ r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, r 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, por.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, por. 142 i 146, Nr 40, poz. 2i0, Nr 106, poz. 675,22011 r. Nr 21, poz.
l 13, Nr l17, poz' 679, NI I34, poz.'7,77, Nr 2I'7, poz' 1281, Nr l49, poz. 887)oraz ań. 17 ust. l pld'1l, ań. 36 pl(t '
2 lit€ra - 1, m' ań' 50 ustawy z ó'nia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. u. z2009 | ' Nr. l75, poz' l ]62
z póŹn. frn.) Rada Miejska uchv/ala, co następuje]

s 1' Usta|a się szozegółowe warunki p|zyznawanja i odp,latności za ushlgi opjekuńcze i spęcjalistyczne usługi
opjekuńcze z rłyłączeniem specjalistyczIych usfug opjokuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi'
szczegółowe warunld częścio.wego lub calkowitęgo zwolnielia od opłat oraz z trybu ich pobierania'

s2. l. Uslugi opiekuńcze i specjalist,vczne usfugi opiekuńcze z\Jr'ane dalej ,,usfuga]ni', dostosowanę są do
potrzeb osoby, wynikających f wieku, niepełnosprawności' choroby, lub i]rnych przyczyn.

2. specjaiisryczne usługi świadcząosoby Ze specjalistyczlym przygotowaniem zawodowym ( 'lp' pjelęgnia.ka,
rehabilitant ).

3' Usługi opiekuricze, o których mowa w uchwale przysługuj ą osobie uprawnion€j w miejscujej zamieszkania.

$3. l' Kierownik Miejsko - Gninnego ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, zwany dalej
,,Kiefownikięm ośrodka,' p.zyznaję usfugi na wniosek:

1) osoby zaiotęresolvanej. j ej rodziny lub sąsiadów,

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

3) pracownil(a socjalnego za zgodĄosoby zainteresowanej lubjej pfzedstawiciela ustawowęgo.

2. Usługi mogą byó pvrlzlJane takżę z urzędu po powzięciu pfzez Kierownika ośrodka informacji o osobie,
która wymaga pomocy innych osób ajęstjej pozbawiona'

3' Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług mają osoby samotneJ któfe z powodu choroby, wieku hrb innYch
przyczyn \ł')'magaj Q pomocy innych osób'

4' Usługi opiekulicze rnogą być przyznane rólYnigż osobię' która rtymaga pomocy innyclr osób, a rodzi[a'
a takŻę wspó]nie niezamieszkliący ma.lżonek, wstępni zstępni nie mogątakięj pomocy Zape$nić.

5. Kiefownik ośfodka przyznając usługi ustala ich zakes, okres świadczenia usług, miejsce świadczenia oraz
odpłatność ]Qżdorazowo wystawiając decyzję administ.acyjną

s4. l' Kierownik ośrodka możę olganizować pomoc ushrgową wdni wolne orl pracy w sytuacjach
\\'yjątko1łych, u osób samotnych, któ|e z powodu choroby' wieku lub innych przyczyn *'ymagają pomocy iunych

2' Pomoc, o któręj mowa w $ 4. usf.l oznaczą świadczenie usług opjękuńczych osobie wymagającej opięki
pŹef osoby zatrudnione na podstawie umowy- zlece ie o świadczeDię usług.

3. Umowa zleconia zawarta będzie pomiędzy Miejsko - Gminrrym ośrodkiem Pomocy społecznej
w Gniąvkowie, a osobą świadczącą uslugi w środowisku po uzyskalliu upźednięj zgor]y osoby korzystającej z tej
formy pomocy.

$ 5. 1' Usługj sąświadczone odpłatDje'
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2. Do wnoszęnia oplaty za usfugi fobowiązana jest osoba, której deeyzją przyznar:o świadczenia lub jej
pr,,ędslJwiciel uslauowJ. Z majątklI ul. 'a$nione8o'

3. Koszt l godziny usługi opiekuńczej ustala się, jako równowańość 2% najniższej enerytury brutto ogłoszolej
w formie Komunikatu P.€zesa ZUs w Monitorze Polskim.

4' Koszt ] godfiny usługi specjalistycznej ustala się, jako równowa.tość 2'5yo ńainjższęi emęrytury brutto
og.łoszonej w formie Komunikatu Prezesa zus w Monitorze Polskim.

5' wynaglodzenię za 1 godzinię dIa osoby śWiadczącej ushgi opiekulicfe w ramech unowy-zlecenja ustala się'
jako ró\'r'llo\łażność |yo najijższęj emerytury brutto ogłoszonej w formie Komunikatu Prefesa ZUs w Monitorze
Polskim.

6' Dotychczasowe starłki obowiązują do dnia rozpocfęc;a obowiąZywania lłysokości najniŻszej emerytury
brutto w roku 2012, ogłoszonęj w formie Komunikatu Prez€sa ZUs w Monitorze Polskrm.

7. Wysokość opłary za usługi zależ,y od iDdywidrnlnej ry,tuacji naterialnej osoby samotnej lub samoinie
gospodarującej, lub dochodu na członka |odfiny vr' rodzinię korzystającej z uslug ijęst ustalolla na podstawie zasad
okeś]oDych w poniźsfej tabeli:

cjtod nx o 5 0bą rrstr.1any zgod e f 3Ę' $ ysokość .dp,at}ości zs i godzinęrrsfug opiekrriczych
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ca11iowit*go ko:-ztu 1 go&iu1- rrsŁrg(rr' proeeuiattrJ
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8' op'laty za usługi są l]stalane w oloesach miesięcznych według ilości godzin faktyczlie r''ykon1vanych
usług.

9. opłata fa usfugi opiekuńcze wnoszonajest do dnja l0 ka]żdęgo następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
w l(tórym świadczone by,ły usługi opiej(uńcze, pżelewom na j(onto Mie-jsko - Gminnego ośIodka Pomocy
Społecznej w Gniewkowie, lub gotówką w kasie Piastowski Bank Spółdzielczy w cniewkowle'

s 6. 1' osoba ponosząca odpłatnośó za usfugi może byó na jej wniosol! .wniosek przędstawiciela ustawowego
lub p|acowńijo Socjalnęgo zwo]niona ca'lkowici€ lub częściowo Z odpłatnośoiw szczególności ze rvzględu ua:

]) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodfiny rv domu pomocy spo}ecznęj' placówce
opiekuńczo t,ychowawczej, ośrodku wspafcia lub placówce rehabj1itacyjrro- leczniczej,

2) zdarzenia losowo.

2. Decyzję o zwolnieniu, zwolrrieniu częścio$ym lrrb odmowie zwolDienia z odpłatności za usługi wy(]aje
Kierownjk ośrodka'

3' Jeżeli żądanie fwrotu wydatków za usługi w calości lub w części stanowiłyby nadmierne obciąŻelrie lub też
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy' ua wniosok osoby fainteręsowanej, jej przedstawicieIa ustawowego lub
pracownika socjalnego Kierownik ośrodka może odstą]ić od żądania takiego zwrotu'

4. odpłatność za usłngi opiekuricze dla osób z zaburzeniani psychicznymi i tryb ustalania oraz pobierania opłat
za te usługi j ak również warLrnki częściowego lub całkowitego zwo]nienia od opłat re8u Iuj ą o d ę b n c pl zep isy '
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5.w prąlpadku śmierci osoby korzystaj4cej z usług opiekuńcąych obowiązek fwrotu wydatków za
świadczenio usług v. wysokośoi wynikającej z decyzji vydanej przez Kierownika ośrodka, spoczywa na roc|zinie
zgodnie f ań' 96 rrst. 1 ustawy o pomocy społeczlej.

s 7' Krleria dochodowe przyjęte w niniejszej uchwale podlegają waloryzacji zgodDię z ań. 9 ust. 1 ustawy
o pomocy społęcznej.

s 8. Traci moc Uchvr'ała Nr XIV/93l20l 1 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 201l I. w sprawie
szczegoło\łych warunków pftłlznawania i odplatności za us}ugi opiekuńcze ispecjalistyczDe us,}ugi opiekńcze
oraz szcz€gółowych \ł.arunków cĘściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierarria.

s 9' wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa'

. s 10. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikrt Urzędowynr WojewódŹwa
KujaBsko - Pomorskjego.

PRZEWODNI CY RADY

mgr Jan z Kozhwski
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Uwzględniając uwagi Wydziatu Polityki Spoleczllej 1K'ujilsko. |o1lorsk 
iego Urz€"du Woiewódzkiego

o 8ldso'Zczi ao ucn\vń \n' xlv q:,:o l nady M.ej. i ej s cnie$l 'owie Z d||ia 28.Il ' l0 | | ' . 'Ą 'plauie

,.#gii""l. ' , ."^"LOli przyznauania iorlplar"oici": rstugi opi"l un'ze i pecjrl i 'qczne Lr I rgiopiekr n'/e

olo" ,."'"""góło*y"tl lv*untó* c"ęściowego iub całkowitego zwolnienia od.opłat ofaz trybu ich pobieranie, która

)",Li" 
"gł.*'o"i 

* o'' urz. woj' ruj-rń' z0 ] 2-24l w d;iu 9 lutego 20l2 |. \'r'prowadza się następu jące zmiany:

li* ooditu*i" o.u*o"i w ań' 36 pkt' f litera l' dodano ljt ',m,'. 2 ) s 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ',Uslugi

;;;ilffi;. ;d;;;Jń'y"n"'i.,o*'ni"z osobi", która \łymaga pomocy innych osób, a rodzina' a także wspóln;e

.i"'".i"*r."iąil ń"uonek, lr stępnJ zstępni nie mogą takiej pomocy zapęwnić..' 3) ś 4 ust' l otrrymuie

brzmienię:'' Kięrolvnik ośrodka może organizować poDloc us}ugową w dnj wolne od pracy w sytuacJach

wviat]<orłvch. u osób samotnych, które zpowodu choroby' łvieku iub innych plzycfyn wyna8ająpomocy innych

"', i j; ' .ol 
ś ą 

",. 'z*, ',,.uje 
b,"'nieni". ; 'Ponoc, o które.jmowaw $ 4'ust.] oznacza świadczcnie usług

"pi"r."'ióry"r,' 
*"tl" 

"1'magającej 
opieki pzez osoby z zat rdnione na podstawie umo\\a zlecellie o świadczenie

us]us''.5) Ą 5 ust. 7 \Ą' tabeliwlersz 4 otrzymuję brzmienie: '. l5 ] %- l 80oń.. oraz wiersz l ] otŻymuje b|fmieoie:
lóli"i"]"i. u""".a.i""i" * aul''"i ."ęs.i .i" 

"mieniatreścj. 
w zwią*u z powyiszym proszę o przyjęcie projektu

;iló' żg"d"i" ;;.Ńą z dnia i2 m;ca 2004 r- o pomocy spolecznej do zadari wiasnych gminy o cha|alderze

ouo'ifr.oi1'* n^t""y organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tynr spęcjalistycznych usług

".i"r.uo"^"i' 
* -i"ii"u imieszkania' Sąto usługi obejńujące ponroc w zaspokojeniu codziellnych potrzeb

;i;l;;;.ń;pi;-; hti."J.^i 
"'"' 

* .i-ę .ozti'uo<"i 'up"*ni"ni" tontaktów.z otoczenjom. Zgodnie z art' 50

iń.]'r uJru*v ż aoiu ti.arca 2bo4 ,. o po*ocy s poŁecznej (Dz'IJ' z'z0a9 r. Nr l75, poz. l362Z póŹn'Zm)' Rada

Gminv ol.reś]a* drodze uchwały szczegółowe waru.ki Prz.vznania i odpłatności za ushlgi opiekulicze

".ółi"'""l"- 
.p*.i"l"o,cznycń usług ópiekulrczych dIa osób z zaburzęniami psychicznymi, oraz szezegótowe lub

"nłtioiit" "rvot,li"ni" 
, optat ja< ro.lrniez tryt ich pobierania. odpłatność fa uslugi uzaleŹnionajest od wielkoścj

io"t,odo o,oby, kto."j uj.,gi.p.'y"n"oo' wi"ikośJ dochodu, od którego jest oblicfana odpłatnlość za ushlgi

ustalanajest zgodrrieź obowiązującym kryterium dochoLio\łym określonym \"/ Ww' u.stawie w ań' 8 ust. 1'

w'"r'.";lio"ń"; r.'y"riuIl docńodowe dla osoby sanotnie gospodarująoej rtrylrosi 477. 00 zł a osoby w rodzinie

:s t.,ł' żgoa,"ź pśa^lym kryterium dochodo\łym na]iczan;jęst stawlo za goduinę'usług' Kosft l goclziny us.ługj

ooiękuńczei rrsta]a się' iako ro\łnowartośc 2olo ajniŻsze.j ęmeryfury b.utto ogłoszonej lv formie Komullikatu

ó;;;J żG ; M".i.;".zę Polskim' Najniższa eńerytrrra aktrralnie wynosi 728' ] 8 z'ł w zwiąZk|| z pa\,łyŻsf:!m 2 a^

iJ 
""ńx'ł "In".yto'r' 

daję kwotę 14, 56 zł' Z^ godzinę usfug opiekuńczych od tej kwoty naliczanajest stewlG

pio"*to-u ż" goalinę świadczonych usług. osoba samotnie gospodarująca zwolnionajest z oplat za ushLgi, jeże1i

ięi aocr,oa attu'atne nie przekacza kwoty 'lu7' 0o zł miesięcznię ne|1o a w rodzinie,jeŹeli dochód najędnąosobę
'iri,e 

przel..acza t<r,,oty:5i, 00 zł nriesięcmie netto' Z uwagi na fakt. iż systematycznie rośnie i]ośc osób samotnych

zwracających się z wnioskiem do M-GOPS o udzielenie pomocy w lornie świadczonych sŁL8 opiekuńczych.

a iakze wzrasta ilość osób samotnych ubiegających się o umieszczerrie w Do]nach Pofiocy społecz1ej, l(órym

przyznanie us]ng opiekuńczych umożliwiłoby pozostaniejaj( najdłużej w śrcdowisku' proszę o przyJęclo

orzedłozorrei uchwaty' ktora oL{resla nowe stawki za usfugi opiękuńcze. Ustalona odp'}atność poprzedzona została
,szc""góło\' 

ącna|izą "ytuacji 
rodzi]rnęj. zilrowotnej i materialnej wnioskodawców. którzy obecnie korzystaJą

z ushg świadczonych przęz tut. ośrodek'

Przewodlriczący Rady

mgr Jal sz Kozło}Ysld
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