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UCHWAŁA Nr XX/135/2012
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 13 września 2012 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
z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 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 oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich
pobierania.
§ 2.1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych udziela się na wniosek
lub z urzędu.
2. Wniosek o przyznanie usług może złożyć osoba zainteresowana lub rodzina, który powinien zawierać
uzasadnienie ubiegania się o taką formę pomocy.
3. Usługi mogą być przyznane z urzędu w przypadku, gdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Biskupiej uzyska informację o sytuacji uzasadniającej przyznanie takiej pomocy.
§ 3.1. Opłata za jedną godzinę usługi opiekuńczej wynosi 0,5% a specjalistycznej usługi opiekuńczej 0,9%
minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
2. Odpłatność za usługi ustalana jest w okresach miesięcznych na podstawie stawki godzinowej określonej
w ust. 1 oraz wysokości dochodu świadczeniobiorcy zgodnie z poniższą tabelą:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217,
poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887.
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Dochód na osobę ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w %

do 200 % włącznie
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350%

Poz. 1959

Wysokość odpłatności liczona w % od
stawki godzinowej
osoba samotnie
osoba
gospodarująca
w rodzinie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
25%
25%
50%
50%
75%
100%
100%

3. Opłata za rzeczywiście wykonane usługi w danym miesiącu wnoszona jest na rachunek bankowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w terminie do dnia 20 każdego następnego
miesiąca.
§ 4. Świadczeniobiorca na swój wniosek lub pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie
zwolniony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na czas
określony ze względu na:
1) ponoszenie wysokich udokumentowanych kosztów leczenia lub rehabilitacji;
2) przyznanie dużej ilości godzin usług z powodu przewlekłej lub obłożnej choroby;
3) niemożność zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych;
4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczowychowawczej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej;
5) konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie;
6) zdarzenie losowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Mirosława Kozińska

