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UCHWAŁA NR 56/VI/2019
RADY GMINY ŚWIERCZE
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich
pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r.
poz.1508 z poźn. zm.), Rada Gminy Świercze uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich
pobierania.
§ 2. Usługi opiekuńcze świadczone są na terenie Gminy Świercze w ramach pomocy udzielanej przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego
albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
§ 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia
świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny oraz środków finansowych
przeznaczonych w budżecie Gminy na ten cel.
§ 5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie:
1) samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób trzecich, a jest tej
pomocy pozbawiona;
2) samotnie gospodarującej, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, w tym także wspólnie
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z powodu: świadczenia pracy
na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, lub
wykonywania innych czynności zarobkowych, choroby, niepełnosprawności lub wieku:
3) w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich, a rodzina wspólnie zamieszkująca z powodu wieku,
niepełnosprawności, choroby, pracy zarobkowej nie może zapewnić wymaganej pomocy.
§ 6. Świadczenie usług opiekuńczych jest:
1) Nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8. ust.1. pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
2) Odpłatne w części lub w całości na zasadach określonych w poniższej tabeli:
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Dochód określony zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
podstawa liczona w % w przedziale
od - do
Do 100%
Powyżej 101% do 150%
151% do175%
176% do 200%
201% do 250%
251% do 300%
301% i powyżej
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Wskaźnik odpłatności wyrażony w % od kosztu
1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych
Osoby samotnie gospodarujące
Osoby w rodzinie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
5%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
25%
50%
55%
100%
100%

§ 7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 23,26 zł (dwadzieścia trzy złote
dwadzieścia sześć groszy).
§ 8. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze w okresie ustalonym przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
§ 9. Całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, na czas określony, przysługuje
w przypadkach:
1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia,
placówce rehabilitacyjnej,
2) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych,
3) korzystania z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,
§ 10. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:
1) udokumentowanego zdarzenia losowego,
2) udokumentowanego faktu ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, stosowania specjalnej diety
stanowiący ponad 40% dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług.
§ 11. Należność za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.
§ 12. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby
samotnej za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 13. Traci moc uchwała nr 88/XV/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze oraz Kierownikowi GOPS.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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