
Uchwała Nr 201/XXI/2009
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 26 młrca 2009 r.

w splawie: szcŻególowych warunków prz}znawania i odplatności za usługi opiekuńcze i
- specjalistyczr€ usługi opiekuńcze.

Na podstawie ań. 18 uś. 1 pkl l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. 2200l loku nr l42 poŻ. 1591 zpóżl. TrL.l oftz alt' 50 ust. 6, ań. 96 ust. 2 i 4
ustawy z dnia l2 rnarca 2004 roku o pomocy społęcaej /tekstjednolĘ z dnia 17-06-2008 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr I15 poz"728 z późn. zm.)

Rada Gniny w Roźwienicy
uchwala co następujei

sr

Usfugi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codzienrrych potrzeb Ąciowych, opiekę
higieniczną zlecanąprzez lekarza pielęgnację olaz w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów 7 otoc7€niem
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Spec.jalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczęgólnych potrzęb wynikających z
lodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotou anlem zawodowl m.
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Usługi opiekńcze lub specjalistycae usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistyczrrych

\' usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są

. osobom sanotnym, które z powodu wieku, choroby lub fumych przyczyn wymagają
pomocy innych osób' a sąjej pozbawione;

. osobom posiadając1m rodzinę wspólnie zamieszkałą któIa nie może takiej pomocy
zapewnić.
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l. wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub calości, rł zależności
od sytuacji zyciowej oraz posiadanego dochodu na osobę w rodzinię potwi€rdzonej
w1rviadem środowiskowym.

2. Koszt jednej usługi ustala się na 13,00 zl.
3. obowiązek zwrotu wydatkó% o L1órych mowa w $ 4 ust. 1 nie istnieje gdy dochód na

osobę w rodzinie nie przękracza krj4elium dochodowego określonego w alt' 8 ust. l
ustawy z dnia l2 marca 2004 r.' o pomocy społeczne1 (Dz.U. z2008 Nr 115 poz' 782
Ż póżn, zrn.)'



4' w)solość odplamości. o których mo\\a u s 4 ust' l okleśla poniżs7a labela

Dochód netto na oaobę w
rodzinie w zło]tych

wyśokąśó odpłatnościw o/o od ceny usług

Osoby samotnie
gospodarujące

Osoby w gospodaastwach
wielooaobowych

do 10070 kryterium dochodowego
ań' 8, ust' 't ustawy o pomocy

społecznej
nieodpłatnie nieodpłatnie

101-150% 70/" 19Yo

151-2000/d 100/. 20'/o

201-2500/a 30'/o 40vo

251-3000/a 500/" 700/"

powyŹej 300 % 100 0/o 1000/o

ss

W przypadku szczególnych, zNłłaszczA )eżę|i ądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenia w całości lub części stanowić będą dla osoby zobowiązanej nadmieme
obciążenie kielownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego, lub osoby zainteresowanej
po przeprowadzeniu rozeznania w śIodowisku może podjąć dęcyzję o zwolnieńu z opłat za
świadczone usługi opiekuńcze'
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odpłatność za świadczone usługi jest dokon}'wana przez osoby korzystające do 15 - tego
kazdego miesiąca po wykonaIriu usfugi w kasie Urzędu Gminy w Roźwienicy.
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Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy społecznej
w Roźwienicv.
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Traci moc :

Uchwała Nr I33NlII'l2004 Rady Gminy w Roźlńenicy z dnia 2Ż *'rześlla 2004 roku w
sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiehńcze olĘ zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

se

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i wchodzi w
Ącie po upł}'wie l4 dni od dnia ogloszenia'

d' [ł ,' u'*"'


