UCHWAŁA NR XIX/141/2016
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 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 tryb pobierania opłat za korzystanie z tych usług
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 753, poz. 1583) i
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Określa się szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączenieniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychcznymi oraz tryb pobierania opłat
za korzystanie z tych usług, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/99/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 159, poz.
2474; z 2012 r. poz. 1945)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki
Adam Rejmak
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy Fabianki
z dnia 25 listopada 2016 r.
Szczegółowe warunki przyznanwania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
§ 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osob z
zaburzeniami psychicznymi zwane dalej "usługami" przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby czy
niepełnosprawności wymagają pomocy inny osób, a są jej pozbawione.
§ 2. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina czy wspólnie zamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni z różnych przyczyn nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 3. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania w dni robocze. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) mogą być
świadczone w przypadkach szczególnie uzasadnionych wynikających z sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub osobistej osoby
zainteresowanej.
§ 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez lekarza, w którym określony jest
stan zdrowia oraz rodzaj i ilość godzin zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych.
§ 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, z uwzględnieniem
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich.
§ 6. Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego lub z urzędu.
§ 7. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.
§ 8. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
§ 9. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają poniesione przez
gminę wydatki za usługi zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód na osobę samotnie gospodarującą zgodnie z kryterium
dochodowym zawartym w art. 8 ust.1ustawy o pomocy społecznej.
do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130% do 160%
powyżej 160% do 190%
powyżej 190% do 220%
powyżej 220 do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350%
Dochód na osobę w rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym zawartym
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
do 100%
powyżej 100% do 130%
powyżej 130% do 160%
powyżej 160% do 190%
powyżej 190% do 220%
powyżej 220% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350%

Wysokość odpłatności liczona od kosztu
usługi w procentach
nieodpłatnie
10%
20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%
Wysokość odpłatności liczona od kosztu
usługi w procentach
nieodpłatnie
15%
25%
35%
50%
65%
80%
95%
100%

§ 10. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych w wysokości 13 zł /trzynaście złotych/brutto.
§ 11. Koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, będzie ustalony w oparciu o kalkulację wynikającą z rozeznania na rynku na realizację
specjalistycznych usług opiekuńczych dla danego rodzaju schorzenia, niepełnosprawności.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy Fabianki
z dnia 25 listopada 2016 r.
Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb
pobierania opłat za korzystanie z tych usług.
§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne
obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na ich wniosek
lub na wniosek pracownika socjalnego mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony,
ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie
domowym korzystającą z usług,
2) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztow leczenia, rehabilitacji, poniesionych kosztów zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
3) zdarzenie losowe,
4) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce – po
przedstawieniu dowodów wpłaty,
5) inne uzasadnione przyczyny znacznie zwiększające wydatki osoby lub rodziny.
§ 2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci
osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych ani zstępnych za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 3. Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę uzyskującą pomoc w formie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub jej opiekuna w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca po miesiącu, w
którym wykonano usługę.
§ 4. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby
godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekunczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną
godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w
rodzinie.
§ 5. Podstawą do naliczenia opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi ewidencja usług opiekuńczych
potwierdzona podpisem przez świadczeniobiorcę lub osobę do tego upoważnioną.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z poźn. zm.) do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy 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. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
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 zwolnienia z
opłat, jak również tryb ich pobierania.
Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 września 2016 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) obowiązuje stawka godzinowa w wysokości 13,00
zł brutto, dlatego też należy dostosować koszt jednej godziny usług opiekuńczych do obowiązującego stanu prawnego.
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach wprowadza specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z
potrzebami lokalnej społeczności. Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały w tym zakresie jest zasadne.
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