
UCHWAŁA NR XIv / |02 12008
Rady Gmin-v w Starej Błotnicy

z dnia 28 marzec 2008 rok

!Y sprawie:określenia szczegółorł'ych warunkórv przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkołvitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustarł.y z dnla 8 marca l99Or. o samorządzie
gm innym( t j .  DZ 'U . z200 \ r .N r142 ' poz .1591  zpoźn . zm. )wzw iązkuZa r : . 17us t . 1  pk t1 l i ań .
5 0 ust' 6 ustawy z dnta 12 marca 200Ąr . o pomocy społecznej (Dz.U. rt 64 poz'593 z poźn.zm)
Rada Gminy uchwala co następuje:

$1

określa się szczegółowe rł.arunki przyznawania i ponoszenia odpłatno ści za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze otaz szczegółow-e warunki częściorł,ego lub óałkowitego
zwalniarria od opłat, jak rorvniez trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńcz5lch dla osób z zaburzenlami psychicznymi.

$2
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny ośrodek Pomocy

Społecznej w Starej Błotnicy.
2' Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznyclr usług opiekuńczych. termin ich śrt,'iadczenia

oTaZ w1'sokośĆ odpłatności. którą ponosi świadczeniobiorca. określa w decyzii
administracyjnej Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

s3
Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom. jeŻelt dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę n.rodzinie nie przekracza kwoty aktualnego
kr}terium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

s1
1' Swiadczeniobiorc1,nie spełniający warunku. o którym mowa w s 3' ponoszą z t1tułu

korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych opłatę ustaloną
w zalezności od posiadanego dochodu.

f . WysokoŚc opłat dla osób samotnie gospodarujących okreśia tabela rrr 1.
3. Wysokośc opłat dla osób w rodzinie okreŚla tabela nr 2'



TABELA Nr 1

Dochód osoby samotnie
gospodarującej

Do 477 zł ' :  l00%

Wskaźnik odpłatności w
procentach ustalone od ceny

usługi za 1 godzinę

nieodołatnie

Wr.sokość oplatr 'za l godzinę
usług opiekuńczych i

specjalisĘcznych usług
opiekuńczych w złotych

Porłryzei 100% do 150% 5% a.45zł
Poiłyżej 150% do f00%

Pow1Źej 2OO% ao zsoil,
I0%

ń%

0,90zł

l .35zł

TABELA Nr 2

Dochód p.a paoając}. na
osobę w, rodzinie

do 357 zł : I00%

Wskaźnik odpłatności w
procentach ustalone od ceny'

usługi za 1 godzinę

nieodołatnie

Wr'sokość opłat.r za 1 godzinę
usług opiekuńczych i

specj alistycznych usług

Ponyzej

Porłt'żej

Por,łyiej

100%do 150% 5%

10%

15%

0.45zł

I50% do 2000ń

200% do 2500ń

0"90zł

1.35zł

$s

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach. na r,vniosek osoby zobowiązanej do odpłatności
lub na wniosek członka rodziny albo na wniosek pracolł'nika socjalnego świadczeniobiorca
moze Zostac częŚciolł,o lub całkou,icie zwolniony Z ponoszenia opłat na czas określony, \Ą/
szczególnoŚci ze w-zględu na:
1) ponoszenie rłrysokich kosztów leczenia.
2) korzystarrie z dodatkowych płatnych usług \eczniczych 1ub opiekuriczych.
3) koniecznośc ponoszenia opłat za pob)'t członka rodziny w- jednostce organizacyjnej
pomocy spotecznej,
4) zdarzenia losowe.
5) irure uzasadnione okoliczności.

$6



odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalist-vczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy lub
na rachunek bankowy Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach miesięcznych'

$7

W1,-konanie niniejszej uchwały porł'ierza się Wojtowi Gminy w.Starej Błotnicy

$8

Traci moc uchwała nr XXIIl1f0l2001Rady Gminy w. Starej Blotnicy z dnia 9 grudnia 2004r. w
sprawie szczegółowych zasad Zwrotu przez świadczeniobiorcę rĘ,datków na usługi opiekuńcze.

se
Uchwała wchodzi w życie po upływie i4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewodztwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rad-v Gminy
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Krzysztof Rokiciński


