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UCHWAŁA NR XXVIII/196/17
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 28 marca 2017 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r. poz. 930, 1583,1948 i 2174), 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy ustala i organizuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Książkach.
§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom,
o których nowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego,
bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane z urzędu w szczególności na skutek zawiadomienia dokonanego
przez pracownika socjalnego lub każdego, kto zauważy w środowisku potrzebę udzielania takiej pomocy.
§ 5. 1. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania, pracownik socjalny przeprowadza wywiad
środowiskowy, w którym weryfikuje konieczność udzielenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres ich świadczenia
uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz jego sytuacji materialnej
i jego rodziny, ustalonej w ramach wywiadu rodzinnego, wywiadu środowiskowego, oraz posiadanych
środków finansowych w budżecie GOPS na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług.
§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są tylko w dni robocze.
§ 7. Osoby wnoszące opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na
ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty na czas określony, ze
względu na:
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1) długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z nią udokumentowane wydatki na leki i leczenie w zakładach
opieki zdrowotnej z wyłączeniem zakupu usług w zakładach prywatnych, zakup sprzętu ortopedycznego,
materiałów do pielęgnacji stanowiących nie mniej niż 40% dochodu netto osoby lub osoby w rodzinie;
2) poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej;
3) koniecznością ponoszenia opłat za członka najbliższej rodziny, dotyczących pobytu w ośrodkach
opiekuńczych, domach pomocy społecznej, lub ośrodkach wsparcia różnego rodzaju;
4) konieczności korzystania, z co najmniej dwóch specjalistycznych usług opiekuńczych;
5) występowania w rodzinie przynajmniej dwóch osób wymagających pomocy usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych, tylko jedna podlega zwolnieniu.
§ 8. Podstawę opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi miesięczne
rozliczenie przeprowadzonych godzin na podstawie kart pracy osoby świadczącej usługi (opiekunki),
poświadczonej przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.
§ 9. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są wnoszone przez osobę korzystającą
z usług na rzecz jednostki budżetowej wydającej decyzję organu Gminy i na konto wskazane w tej decyzji
w terminie z dołu, do dnia 15 - dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę
na podstawie miesięcznych kart pracy opiekunki potwierdzonych przez podopiecznego lub członka rodziny.
§ 10. Nie pobiera się opłaty w przypadku zgonu podopiecznego, za dany miesiąc w którym zgon nastąpił.
§ 11. 1. W przypadku gdy podopieczny, nie wywiązuje się z regularnej odpłatności przez okres
3 miesięcy, a brak jest podstaw do odstąpienia żądania zwrotu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Książkach, zaprzestaje świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
uchylając w tym zakresie wydaną decyzję, z jednoczesnym ściągnięciem zaległych opłat w drodze egzekucji
administracyjnej.
2. Dobrowolne uregulowanie zaległej odpłatności przez podopiecznego, kwalifikujące się do dalszego
korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, umożliwia wznowienie ich
świadczenia, na podstawie nowej decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zakresie.
§ 12. Ustala się cenę 1 godziny usług opiekuńczych w kwocie 15,34 zł.
§ 13. Ustala się cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 23,00 zł.
§ 14. Ustala się tabele odpłatności dla obu rodzajów świadczonych usług:
1) osoby samotne
% dochodu osoby samotnej w stosunku do dochodu Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu
określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy usługi, wyrażona w %
społecznej
Do 100
bezpłatnie
Powyżej 100-125
5
Powyżej 125-150
10
Powyżej 150-175
15
Powyżej 175-200
25
Powyżej 200-225
35
Powyżej 225-250
45
Powyżej 250-300
60
Powyżej300-375
75
Powyżej 375-400
90
Powyżej 400
100
2) osoby w rodzinie
% dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu
dochodu określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy usługi, wyrażona w %
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o pomocy społecznej
Do 100
Powyżej 100-125
Powyżej 125-150
Powyżej 150-175
Powyżej 175-200
Powyżej 200-225
Powyżej 225-250
Powyżej 250-275
Powyżej 275-300
Powyżej300-375
Powyżej 375
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bezpłatnie
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.
§ 16. Traci moc Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 czerwca 2015 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
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również sposobu ich
pobierania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 1862).
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Pacholski

