UCHWAŁA NR XXIV/140/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 17
ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z
2015 r., poz. 930) Rada Gminy Walim 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, świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich
pobierania.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie
wyższym niż 8 godzin dziennie.
3. W przypadku osób samotnych , wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza
ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w placówce
zapewniającej opiekę całodobową wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone
nieodpłatnie lub odpłatnie.
1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa w § 1 jest
wnoszona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w sposób ustalony w Umowie z
podmiotem świadczącym usługi.
2. Nie podlegają zwrotowi wydatki za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze za miesiąc w którym nastąpiła śmierć podopiecznego.
§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej w tym potrzeb świadczeniobiorcy,
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę,
§ 4. Świadczeniobiorcy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą
odpłatność w zależności od posiadanego dochodu, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Świadczeniobiorca zobowiązany do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych może na swój wniosek lub wniosek pracownika
socjalnego, uzyskać częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat.
2. Częściowe zwolnienie z odpłatności możliwe jest w przypadku gdy występuje :
- konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powodującym, iż odpłatność za
te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub
świadczeniobiorcy w rodzinie;
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- konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość
zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w
rodzinie, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem w tym
koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych,
stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu.
3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje:
- konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym
gospodarstwie domowym;
- wystąpienie zdarzenia losowego sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
które spowodowały straty materialne;
- konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia lub innej placówce
§ 6. Traci moc uchwała nr XLIX/281/2010 Rady Gminy Walim z dnia 14 czerwca 2010 w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/140/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.
TABELA ODPŁATNOŚCI
ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Dochód osoby
samotnie
gospodarującej w
% w stosunku do
kryterium
dochodowego
określonego w art.8
ust.1 pkt 1 ustawy o
pomocy społecznej

Dochód na osobę w rodzinie w % w
stosunku do kryterium dochodowego
określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej
Odpłatność w % ustalona od
ceny usługi dla osoby samotnie
gospodarującej

Odpłatność w %
ustalona
od ceny usługi dla
osoby
w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

do 100%

pow. 100% do
125%

nieodpłatnie

pow.100% do125%

5%

nieodpłatnie

pow.125%
150%

do

5%

pow.125% do 150%

10%

pow.150%
200%

do

10%

pow.150% do 200%

20%

pow.200% do 225%

20%

pow.200% do 225%

30%

pow.225% do 250%

40%

pow.225% do 250%

50%

pow.
300%

50%

pow. 250% do 300%

60%

100%

pow.300%

100%

250%

Pow. 300%

do
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały pozwala w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek
świadczeniobiorcy usług zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Sporządziła: Anna Siwa-Szenejko
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