UCHWALA NR XXII/215/09
Rady Gminy Stepnica
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze
oraz szczególowych zasad czesciowego lub calkowitego zwolnienia z oplat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 200lr Nr 142, poz .1591 z pózn .zm.),art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z pózno zm. ) Rada Gminy Stepnica
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala reguluje szczególowe warunki przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze
z zakresu zadan wlasnych gminy o charakterze obowiazkowym, a takze szczególowe warunki
czesciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat oraz tryb ich pobierania.

§ 2. l. Zadanie wlasne gminy o charakterze obowiazkowym w zakresie swiadczenia uslug
opiekunczych, zwanych dalej "uslugami opiekunczymi", realizuje Osrodek Pomocy Spolecznej
w Stepnicy, zwany dalej "OPS", z zastrzezeniem ust. 2. Realizujac to zadanie OPS moze zlecic
swiadczenie tych uslug innym podmiotom w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. I, moze byc zlecona innym podmiotom, zgodnie
z art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej.
3. Podmioty, którym OPS zlecil swiadczenie uslug w trybie przepisów o zamówieniach
publicznych lub którym wlasciwe organy Gminy zlecily realizacje zadania zgodnie
z ust. 2, zwane dalej "podmiotami", sa w zakresie wykonywanych uslug opiekunczych
nadzorowane przez OPS.

§ 3. Udzielenie pomocy w formie uslug opiekunczych nastepuje w drodze decyzji
administracyjnej okreslajacej rodzaj i zakres uslug przyznanych osobie, która wymaga pomocy,
zwanej dalej "osoba", a ponadto miejsce i termin swiadczenia tych uslug, oraz wysokosc
odplatnosci, jaka ponosi osoba.
§ 4. I. Uslugi opiekuncze przysluguja nieodplatnie osobom, których dochód osoby samotnie
gospodarujacej lub na osobe w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego okreslonego
w ustawie o pomocy spolecznej, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Uslugi opiekuncze przysluguja nieodplatnie niezaleznie od dochodu osobom, które ukonczyly
95 lat, a w przypadku osób samotnych - 90 lat.

§ 5.

I.

Osoby nie spelniajace warunków, o których mowa w § 4, ponosza odplatnosc
za kazda godzine swiadczonych im uslug opiekunczych, stosownie do wskazników odplatnosci
okreslonych w tabeli stanowiacej zalacznik do niniejszej uchwaly.
2. Ceny 1 godziny uslug opiekunczych ustala Kierownik OPS, na podstawie analizy
rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Ceny 1 godziny uslug opiekunczych swiadczonych przez podmioty, okreslaja umowy
z tymi podmiotami.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba moze, na swój wniosek, na wniosek czlonka
jego rodziny lub pracownika socjalnego, byc czesciowo lub calkowicie zwolniony z ponoszenia
odplatnosci za swiadczenie uslug opiekunczych.
5. Jezeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, sklada osoba albo czlonek jej rodziny, powinien
on byc zaopiniowany przez pracownika socjalnego.

§ 6. Naleznosc za uslugi opiekuncze osoby zobowiazane uiszczaja gotówka w terminie
do 15 dnia miesiaca nastepujacego po wykonaniu uslugi, z tym ze w grudniu danego
roku do ostatniego dnia roboczego tego miesiaca. Naleznosc za uslugi wplacana jest na konto
wskazane przez OPS.

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Stepnica.
§ 8. Traci moc Uchwala Nr XVII/I 55/04 Rady Gminy Stepnica z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze oraz szczególowych zasad
czesciowego lub calkowitego zwolnienia z oplat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r.
Nr 45 poz.873 i z 2007r. Nr 56, poz.919 ).

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o pomocy spolecznej Rada Gminy okresla, w drodze uchwaly,
szczególowe warunki przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
opiekuncze oraz szczególowe warunki czesciowego i calkowietego zwalniania z oplat, jak
równiez tryb ich pobierania. Nowa uchwala w sposób bardziej szczególowy okresla zasady
przyznawania i odplatnosci za uslugi w tym zakresie. Dzieki temu mozemy uzyskac trwalosc
niniejszej uchwaly oraz wprowadzic metodologie wyliczania kosztów roboczogodziny na kolejne
lata. Zmiany dotyczace ceny roboczogodziny bedzie ustalac Kierownik OPS na podstawie
rzeczywistych kosztów realizacji w/w uslug z roku poprzedzajacego i wprowadzac
je zarzadzeniem.
Na rok 2009 po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly, koszt jednej roboczogodziny wynosic bedzie
13,95zl.
W zwiazku z powyzszym wnosze o przyjecie niniejszej uchwaly.

Zalacznik do Uchwaly Nr XXII/215/09
Rady Gminy Stepnica
z dnia 28 sierpnia 2009r.
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