DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
2012.04.13 14:34:56

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzk

Poz. 903
UCHWAŁA Nr XV/115/2012
RADY GMINY INOWROCŁAW

Public key:

Data: 2012-04-13

z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków 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 od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1)) oraz 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. zm2)) Rada Gminy Inowrocław uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/249/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Korona Korona

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 679
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Dz.U. Nr 157
poz. 1241, Dz.U. Nr 202, poz. 1551, Dz.U. Nr 219 poz. 1706, Dz.U. Nr 221 poz. 1738, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146,
Dz.U. Nr 40 poz. 229, Dz.U. Nr 81 poz. 527, Dz.U. Nr 125 poz. 842, Dz.U. Nr 217 poz. 1427, Dz.U. z 2011 r. Nr 81
poz. 440, Dz.U. Nr 106 poz. 622, Dz.U. Nr 149 poz. 887
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Załącznik do Uchwały Nr XV/115/2012
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2012 r.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług, jak również trybu ich pobierania.
Rozdział I
Warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
§ 1. Pomoc usługowa organizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
i przysługuje świadczeniobiorcy:
- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest
jej pozbawiona,
- osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący współmałżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2.1. Usługi opiekuńcze przyznaje się w formie decyzji administracyjnej w oparciu o przeprowadzony
wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, określający sytuację życiową, na wniosek osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego , bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu.
2. Liczbę godzin i zakres przyznawanych usług uwzględnia stan zdrowia, wiek osoby objętej tą formą
pomocy.
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania
i rozpoczynają się po zawarciu umowy cywilno-prawnej (umowy-zlecenia) pomiędzy Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, a osobą świadczącą te usługi w środowisku po uzyskaniu uprzedniej
zgody osoby korzystającej z tej formy pomocy społecznej.
4. Wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dokumentowane jest ,,Kartą
wykonania usługi”' przez osobę świadczącą ten rodzaj pomocy każdorazowo potwierdzoną przez
świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
Rozdział II
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 3.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania jest
uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.
2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 0,5% najniższego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z tabelą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Inowrocławiu.
Dochód faktyczny na osobę % kryterium
dochodowego ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1
pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej
do 200% włącznie
powyżej 200%-250%
powyżej 250%-300%
powyżej 300%-350%
powyżej 350%

Wysokość odpłatności w zależności od typu rodziny w %
całkowitego kosztu usługi
dla osoby samotnie
dla osoby w rodzinie
gospodarującej
nieodpłatnie (zwolnienie
Nieodpłatnie (zwolnienie
całkowite z odpłatności)
całkowite z odpłatności)
nieodpłatnie (zwolnienie
25%
całkowite z odpłatności)
25%
50%
50%
75%
100%
100%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–3–

Poz. 903

4. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie
do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach
określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Zakres świadczonych usług ustalany jest na podstawie odrębnych umów zawartych między Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, a osobami wykonującymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
§ 5. Osoby, które ukończyły 90 lat niezależnie od posiadanych dochodów mają prawo do korzystania
z bezpłatnych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
§ 6.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za
korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, członka rodziny tej osoby lub na
wniosek pracownika socjalnego kierownik GOPS, może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia
odpłatności za usługi zwłaszcza ze względu na:
- konieczności ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo- rehabilitacyjnych po przedstawieniu dowodu wpłaty,
- poniesienie jednorazowego, znacznego wydatku na sfinansowanie niezbędnych potrzeb np. na zakup opału,
leków, remont mieszkania, modernizację mieszkania polegającą na jego dostosowaniu do potrzeb osoby
starszej lub niepełnosprawnej,
- poniesienie odpłatności za usługi spowodowałyby stan niemożności zaspokajania bieżących potrzeb
życiowych rodziny lub osoby w innych uzasadnionych przypadkach,
- więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
2. Zwolnienie może nastąpić za miesiąc lub miesiące, w których zaistniały przyczyny uzasadniające
zwolnienie, jeżeli sytuacje, o których mowa w pkt 1 powoduję, że na bieżące utrzymanie osoby uprawnionej
lub jej rodziny pozostaje kwota równa lub niższa określona w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej
z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
3. Zakres zwolnienia z opłat ustalony zostaje w decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych według zasad określonych w niniejszej uchwale.
§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze
świadczeniobiorcę stanowi dochód Gminy.

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

ponoszona

przez

§ 8. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej współmałżonka, wstępnych i zstępnych.
§ 9. Wynagrodzenie dla osoby świadczącej w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej usługi opiekuńcze
lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się stawkę godzinową za 1 godzinę w wysokości 0,5% najniższego
wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział III
Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 10. Należności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające ze wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala
kierownik GOPS na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców ,,Kart wykonanej usługi” za dany
miesiąc.
§ 11.1. Za ponoszenie opłaty za usługi odpowiedzialna jest w każdym przypadku osoba korzystająca
z usług. Opłata wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług lub wnioskodawcę na konto Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w terminie do 30 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano
usługę.
2. W przypadku osób samotnych, mających trudności z poruszaniem się lub załatwieniem spraw
urzędowych, odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może być regulowana za
pośrednictwem osób świadczących te usługi.
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§ 12. Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały została przyznana pomoc w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych , usługi te przysługują na dotychczasowych
zasadach do czasu wygaśnięcia decyzji.

