UCHWAŁA NR XXIV/193/2016
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejsze uchwale jest mowa o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” należy przez to
rozumieć specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, po ustaleniu
występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą
być przyznane osobie wymagającej pomocy innych osób, której rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej opieki zapewnić przy uwzględnieniu w szczególności stanu zdrowia,
aktywności zawodowej, sytuacji dochodowej i majątkowej tych osób.
3. Zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest
od sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielona, ustalonej przez pracownika
socjalnego podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
§ 3. 1. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wydawana jest
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
2. Osoba ubiegająca się o specjalistyczne usługi opiekuńcze przedstawia zaświadczenie lekarskie określające
zakres niezbędnych usług.
3. W decyzji ustala się zakres, czasookres i wymiar godzinowy przyznanych usług, miejsce ich świadczenia
oraz odpłatność za te usługi i tryb jej pobierania.
§ 4. Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez opiekunki
zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub innego realizatora – przedsiębiorcę lub osobę fizyczną.
§ 6. Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2,3% maksymalnego zasiłku stałego,
o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, a jednej godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych - w wysokości 3% tego zasiłku w zaokrągleniu do pełnej złotówki.
§ 7. 1. Podstawą ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
jest wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Świadczeniobiorcy ponoszą z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na:
a) osobę samotną wg poniższej tabeli:

Dochód osoby w procentach ustalony w stosunku
do kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy
społecznej:
do 130
powyżej 130-170
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Wysokość odpłatności w procentach ustalona od
kosztu usługi:
nieodpłatnie
5%
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powyżej 170-200
powyżej 200 -230
powyżej 230-270
powyżej 270-300
powyżej 300-330
powyżej 330

15%
25%
50%
75%
90%
100%

b) osobę samotnie gospodarującą wg poniższej tabeli:

Dochód osoby w procentach ustalony w stosunku do
kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100
powyżej 100- 110
powyżej 110-130
powyżej 130-150
powyżej 150-170
powyżej 170-200
powyżej 200-230
powyżej 230-250
powyżej 250

Wysokość odpłatności w
ustalona od kosztu usługi
nieodpłatnie
10
20
30
40
50
60
80
100

procentach

Wysokość odpłatności w
ustalona od kosztu usługi:

procentach

c) osobę w rodzinie wg poniższej tabeli:

Dochód na osobę w procentach ustalony
w stosunku do kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej:
do 100
powyżej 100- 110
powyżej 110-130
powyżej 130-150
powyżej 150-170
powyżej 170-200
powyżej 200-230
powyżej 230-250
powyżej 250

nieodpłatnie
10
20
30
40
55
65
85
100

3. Opłata świadczeniobiorcy za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu
wskaźnika odpłatności określonego w procentach dla danego poziomu dochodowego oraz liczby godzin usług
zrealizowanych w miesiącu.
4. Opłata za zrealizowane usługi w danym miesiącu wnoszona jest na konto bankowe lub do kasy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do 15 dnia następnego miesiąca.
§ 8. 1. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności spowodowanej długotrwałą
lub ciężką chorobą, bezrobociem, niepełnosprawnością, śmiercią członka rodziny, stratami materialnymi
powstałymi w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, które udokumentują, że kwota dochodu
pozostająca do ich dyspozycji po wniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie oraz odpłatności za usługi
opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub
całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi, ustalonej na podstawie z § 7.
2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.
3. Nie pobiera się opłaty za usługi w miesiącu w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
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§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/303/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania ze zmianami.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze
Zbigniew Putek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/193/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 grudnia 2016 r.
Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych
Usługi opiekuńcze przyznawane przez Gminę Jaworze obejmują:
1. Usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności:
1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (w jednym pokoju
i kuchni) oraz pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,
2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o
higienę żywności,
3) pranie bielizny i odzieży,
4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej
do pralni,
5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym
miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o
cenach towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów,
6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków:
a) śniadania,
b) obiadu,
c) kolacji,
7) dostarczenie jednego gorącego posiłku dziennie,
8) palenie w piecu i przynoszenie opału,
9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,
10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
11) pomoc w opiece nad zwierzęciem domowym,
12) inne, niezbędne czynności.
2. Usługi higieniczne i pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności:
1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel,
2) prześcielanie łóżka, układanie chorego w łóżku,
3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, smarowaniu,
robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn,
4) zamawianie wizyt lekarskich, kontakty z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia osoby objętej opieką,
5) realizacja recept (w aptece najbliższej miejsca zamieszkania osoby objętej usługami).
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