UCHWAŁA NR XX/121/2013
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 , poz.
113, N r 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 50 ust.
6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182), uchwala się co następuje :
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za świadczenia udzielane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie Gminy
Wilczyce.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane nieodpłatnie lub za
odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu w rodzinie na zasadach określonych w poniższej tabeli:

2. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest
niższy niż określony w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie zwolnione od opłat za te usługi.
3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilczycach poprzez zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy o pracę lub na umowę zlecenie.
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4. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze nie przysługują w przypadku gdy osobie
zainteresowanej pomoc świadczy osoba pobierająca świadczenia opiekuńcze na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. 1. Wartość 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2,0% najniższej emerytury
ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.
2. Wartość 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2,5% najniższej
emerytury ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.
§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wnosić na konto bankowe
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach do dnia 20-go każdego następnego miesiąca, po miesiącu w którym
wykonano usługę.
§ 5. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
2. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku:
1) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce
wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej - po przedstawieniu
dowodu wpłaty;
2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej
jedna jest obłożnie chora,
3) gdy świadczeniobiorca legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
3. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku:
1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 30% dochodu netto osoby
lub rodziny korzystającej z usług;
2) udokumentowanego stosowania specjalistycznej diety;
3) udokumentowanego zdarzenia losowego.
§ 6. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 ust. 3 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy w roku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczycach.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Wilczyce Nr XVI/92/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb jej
pobierania.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/121/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Ustawa o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wymienia
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
W myśl art. 50 ust. 6 wyżej powołanej ustawy o pomocy społecznej, w kompetencji Rady Gminy jest
podejmowanie uchwały w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat jak
również trybu ich pobierania. W dotychczasowej uchwale nie były doprecyzowane zapisy związane
z częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłat, trybem wnoszenia opłat. Podjęcie aktualnie proponowanej
uchwały umożliwi w przypadkach uzasadnionych częściowe lub całkowite zwolnienie tych osób z ustalonej
odpłatności w określonej w uchwale sytuacji , ustala termin wnoszenia opłat jak również wyznacza górną
granicę dochodu osobom o wyższym statusie ekonomicznym ubiegającym się o zapewnienie usług
opiekuńczych, które są sobie w stanie zabezpieczyć te potrzeby we własnym zakresie. Ustalenie wartości
1 godziny usług opiekuńczych i usług opiekuńczych specjalistycznych w stosunku procentowym jasno
precyzuje podstawę ustalenia odpłatności. Najniższa emerytura wynosi obecnie 799,18 zł , proponowana
wartość 1 godziny usług opiekuńczych w równowartości 2% wynosi 15,98 zł, 1 godziny usług opiekuńczych
specjalistycznych w równowartości 2,5 % wynosi 19,98 zł. Zaproponowany poziom odpłatności podopiecznych
za usługi poprawi ich dostępność dla osób będących w trudnych sytuacja życiowych , które będą mogły
skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat.
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