UCHWAŁA NR XXVI/207/2017
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 21 marca 2017 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 niniejszej 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. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej i osobie
w rodzinie, po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 3. 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.
§ 4. 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
powyżej 170-200
powyżej 200 -230
powyżej 230-270
powyżej 270-300
powyżej 300-330
powyżej 330

Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od kosztu usługi:
nieodpłatnie
5%
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 procentach ustalona
od kosztu usługi
nieodpłatnie
10
20
30
40
50
60
80
100

c) osobę w rodzinie wg poniższej tabeli:
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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

Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od kosztu usługi:
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.
§ 5. 1. Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji spowodowanej:
- długotrwałą lub ciężką chorobą,
- koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia,
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjnoopiekuńczej,
- niepełnosprawnością,
- stratami materialnymi powstałymi w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,
- śmiercią
członka
rodziny,
które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat
i wydatków oraz odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zwalnia się całkowicie z ponoszenia odpłatności za te usługi,
ustalonej na podstawie z § 4.
2. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji spowodowanej koniecznością ponoszenia stałych, niezbędnych
i uzasadnionych wydatków lub koniecznością przyznania
świadczeniobiorcy usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie powodującym, iż odpłatność za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zwalnia się
częściowo z ponoszenia odpłatności za te usługi, ustalonej na podstawie z § 4.
3. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.
4. Nie pobiera się opłaty za usługi w miesiącu w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 7. 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.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Mieczysław Brzezicki
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