UCHWAŁA NR XXV/ 172 /2012
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.
142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 50
ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr
40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887,
Nr 81, poz. 440 oraz ostatnia zmiana:z 2012 r., poz. 579), Rada Gminy Bierawa uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak i trybu ich
pobierania.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane w treści uchwały
"usługami opiekuńczymi" przysługują osobom uprawnionym na mocy przepisów ustawy
o pomocy społecznej.
2. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić
zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające, że wymaga
pomocy innej osoby.
3. Osoba ubiegająca się o specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna przedstawić
zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że wymaga tego rodzaju usług.
§ 3. 1. Ustala się odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych w kwocie 12,00 zł.
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2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze naliczana będzie zgodnie z poniższą tabelą.
Osoby samotne
Procentowy stosunek dochodu do kryterium Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
o pomocy społecznej
usługi opiekuńcze

do 110%
nieodpłatnie
od 111% - 140%
5%
od 141% - 170%
10%
od 171% - 200%
20%
od 201% - 220%
30%
od 221% - 240%
50%
od 241% - 260%
70%
od 261% - 280%
90%
pow. 280%
100%
Osoby samotnie gospodarujące
Procentowy stosunek dochodu do kryterium Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę
określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
o pomocy społecznej
usługi opiekuńcze

do 100%
od 101% - 130%
od 131% - 160%
od 161% - 190%
od 191% - 210%
od 211% - 230%
od 231% - 250%
od 251% - 270%
pow. 270%

nieodpłatnie
5%
10%
20%
30%
50%
70%
90%
100%
Osoby w rodzinie

Procentowy stosunek dochodu do kryterium Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
o pomocy społecznej
usługi opiekuńcze

do 100%
od 101% - 120%
od 121% - 140%
od 141% - 160%
od 161% - 180%
od 181% - 200%
od 201% - 220%
od 221% - 240%
pow. 240%

nieodpłatnie
20%
30%
40%
50%
60%
70%
90%
100%
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3. Kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej ulegają zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 w/w ustawy.
§ 4. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze wnoszą opłatę
do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono usługi na rachunek
bankowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za pośrednictwem
opiekunki świadczącej usługi. Opiekunka zobowiązana jest przekazać dowód wpłaty
świadczeniobiorcy.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie na wniosek osoby
zobowiązanej do odpłatności lub pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie
zwolnić wnioskodawców z obowiązku ponoszenia opłaty, w szczególności jeżeli wnoszą
opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej
placówce, poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy
ustawy o pomocy społecznej oraz inne odrębne przepisy.
§ 6. Traci moc uchwała nr XX/151/2004 Rady Gminy w Bierawie z dnia 18 czerwca
2004r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak i trybu ich pobierania wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr
XL/290/06 z dnia 19 stycznia 2006r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady
mgr Elżbieta Dziuda
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