
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2016 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 

poz. 446 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 36 pkt. 2 lit. l, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki uchwala  co następuje: 

§ 1. Ustala się „Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania” i otrzymują ona brzmienie jak  

w załączniku  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XIX/93/2008 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczonych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia  2017 r.   

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/156/2016 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

1. Usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach. GOPS   

w Szczytnikach realizuje usługi opiekuńcze na: 

a) warunkach umowy zlecenia 

b) warunkach powierzenia wykonywania usług opiekuńczych innym podmiotom. 

2. Koszt 1 godziny usługi  opiekuńczej ustala się w wysokości 100% minimalnej stawki godzinowej,  

o której mowa w art. 1 ust. 1 a ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 ze zm.) ustalanej i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 

ze zm.) 

3. Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są: 

a. od 1 godziny do 3 godzin dziennie w dni robocze dla osób wymagających całkowitej opieki ze strony 

osób drugich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób 

obłożnie chorych, co stanowi miesięcznie do 60 godzin usług opiekuńczych 

b.od 1 godziny do 2 godzin dziennie w dni robocze dla innych osób wymagających opieki, co stanowi 

miesięcznie do 40 godzin usług opiekuńczych 

4. Stawki odpłatności osoby korzystającej z usług opiekuńczych według dochodu ustawowego obliczonego 

zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: 

Dochód w rodzinie- % od kwoty dochodu 

ustawowego w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość liczona od kosztu usługi w % 

Osobie samotnej                     

i osobie samotnie  

gospodarującej 

Osobie w rodzinie 

101-150 5 15 

151-200 10 20 

201-300 15 30 

301-400 30 70 

401-500 100 100 

powyżej 500 100 100 

5. Opłata za usługi wpłacana jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      w 

Szczytnikach do dnia 30 każdego miesiąca przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty. Podstawą określenia 

wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, za dany miesiąc korzystania z usług 

opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna  oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych 

usług. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek lub na wniosek 

pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony ze 

względu na: 

a. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce 

opiekuńczo- wychowawczej oraz leczniczo- rehabilitacyjnej 

b .gdy więcej niż 1 osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych, w tym co najmniej 1 osoba jest 

przewlekle chora 

c. zdarzenie losowe 
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d. konieczność ponoszenia znacznych, udokumentowanych wydatków z powodu długotrwałej choroby 

wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego 

  

  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 8154


		2016-12-21T08:54:56+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




