
UCHWAŁANR xxv/215/18
RADY GMrNYADAMÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze
i specjalistyczne 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

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za uslugi opiekuńcze
ispecjalistyczne uslugi opiekuńcze, zwyłączeniem 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, an. 40 ust. 1, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gmimrym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1875 z później. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1769 z póżniej. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Pomoc społeczną w formie uslug opiekuńczych przyznaje kierownik ośrodka pomocy w trybie
przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej i uregulowań zawartych w niniejszej uchwale.

§ 2. l. Podstawą przyznania usług opiekuńczych jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa
w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

2. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych podstawą do przyznania usług jest rodzinny wywiad
środowiskowy o którym mowa w ust. 1 oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty, a specjalizacja winna być
zgodna (lub zbieżna) z jednostka chorobową lub niepełnosprawnością klienta. Wzaświadczeniu tym lekarz
ol‹reśla szczególne potrzeby (do zaspokojenia przez specjalistyczne usługi opiekuńcze) wynikające ze schorzenia
lub niepełnosprawności.

3. Osobę sprawującą usługi opiekuńcze zatrudnia kierownik ośrodka pomocy.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze mogą być nieodpłatne i odpłatne.

2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie o którym
mowa w art. 8 ust. l pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarująca lub przypadające na osobę
W rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:

a) osoby samotnie gospodarujące:

Dochód osoby samotnie gospodarującej
1 specja
ceny za

Wysokość odpłatnoscr za usługi opiekimcze
' ` listyczne uslugi oprekuncze ustalone w % od

1 godzinę
Do 100% nieodpłatnie
Powyżej 100%-120% 5,00%
Powyżej 120% - 150% 10,00%
Powyżej 150%-200% 20,00%
Powyżej 200%-250% 30,00%
Powyżej 250%-300% 50,00%
Powyżej 300% -350% 80,00%
Powyżej 350% l00,00%
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b) osoby w rodzinach:

Dochód na osobę W rodzinie Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalone w % od
ceny za l godzinę

Do 100% Nieodpłatnie
Powyżej 100%-120% | 10,00%
Powyżej 150%-200% 30,00%

Powyżej 200%-250% 1 50,00%

Powyżej 250%-300% 1 70,00%

¦ Powyżej 300% -350% 1 90,00%
Powyżej 350% 1 l00,00%

4. Ustala się cenę jednej godziny usług:

a) koszt godziny usług opiekuńczych wynosi 16,00zł.;

b) koszt godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40,00zł.

5. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze ispecjalistycznc uslugi opiekuńcze pobierane są w wysokości
stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie
wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedna godzinę tych usług iwskażnika odpłatności według tabeli §
3 ust.3 lit a i lit b.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj.:

a) konieczności korzystania przez więcej niż jedna osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych;

b) stałe ,udokumentowane, wysokie wydatki związane z leczeniem i (lub) rehabilitacja;

c) udokumentowane zdarzenie losowe, generujące znaczne wydatki finansowe, na wniosek wnioskodawcy lub
pracownika socjalnego, kierownik ośrodka może częściowo zwolnic osobę z ponoszenia odpłatności.

7. Nie zwalnia się całkowicie od opłat osób korzystających z usług.

§ 4. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez
osobę korzystającą z usług lub osobę świadczącą usługi na wskazany w decyzji administracyjnej przyznającej
usługi rachunek bankowy, wterminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, wktórym
wykonano usługę.

§5. Traci moc uchwała Nr XXII)l35)08 Rady Gminy Adamów zdnia 12 listopada 2008r. wsprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu
ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia wDzicnniku Urzędowym
województwa Lubelskiego.
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