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z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 1990r. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi
zmianami) - Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
§ 3. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się na mocy decyzji administracyjnej poprzedzonej
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
§ 4.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze zależna jest od wysokości dochodu osoby - podopiecznej.
2. Ustala się wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wymienione w tabeli kwoty dochodów określających wysokość odpłatności podlegać będą
waloryzacji zgodnie ze zmianą dochodu osoby pozostającej pod opieką i zmianą kryteriów dochodowych.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba pozostającą pod opieką może być na jej wniosek lub
na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.
§ 5. Przez wydatki podlegające zwrotowi należy rozumieć wydatki ze środków budżetowych gminy, jakie
zostały poniesione na usługi opiekuńcze na rzecz podmiotów realizujących tę formę pomocy społecznej
na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyninie.
§ 6. Podmioty realizujące usługi opiekuńcze dokonują poboru opłat od podopiecznych, które wynikają z załącznika nr 1 niniejszej uchwały, a następnie przekazują je do Gminy na zasadach ustalonych przez kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 7. Szczegółowe zasady ustalania i zwolnienia z odpłatności określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
§ 9. Traci moc uchwała nr 247/XXXII/97 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz B. Lewandowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 135/XVII/2012
Rady Gminy Gostynin
z dnia 27 lutego 2012r.
Tytuł
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę
w rodzinie lub przypadający na osobę w rodzinie
od 715,50zł = 150%
Powyżej 150% - 200%
Powyżej 200% - 250%
Powyżej 250% - 300%
Powyżej 300% - 350%
Powyżej 350% - 400%
Powyżej 400%

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi
Osoby samotnie gospodarującej
Osoby w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
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