UCHWAŁA NR XXV/155/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 czerwca 2020 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, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245,z 2019 r. poz. 1622, 1690 i 2473) Rada Gminy
Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczei
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczychdla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowegolub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania.
§ 2. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych bierze się pod uwagę
spełnienie przesłanek do ich udzielenia, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej, przy
uwzględnieniu:
1) niepełnosprawności fizycznej osoby, której mają być świadczone usługi oraz znaczny stopień uzależnienia
od pomocy i opieki osoby drugiej;
2) niewydolności opiekuńczej rodziny;
3) trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej;
4) wystarczających warunków mieszkaniowych dla zapewnienia podstawowego poziomu usług.
§ 3. 1. Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne.
2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się następująco:
1) w przypadku usług opiekuńczych w wysokości 30,00 zł;
2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 50,00 zł.
3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się nieodpłatnie osobie samotnej lub
osobie w rodzinie (samotnie gospodarującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe), której dochód
na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
4. Wysokość częściowego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
osoby, której dochód na osobę przekracza kwotę kryterium dochodowego, wymienionego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, uzależnia się od dochodu świadczeniobiorcy, w sposób określony w załączniku do
niniejszej uchwały.
5. Świadczeniobiorca może zostać całkowicie zwolniony od odpłatności, o których mowa w ust. 2 i 4,
w przypadku:
1) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
2) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji,
związanych;
a) z podstawowymi kosztami utrzymania mieszkania,
b) z procesem leczenia, w tym koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub
pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety,
c) z wnoszeniem opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia,
w placówce opiekuńczo - wychowawczej, leczniczo - rehabilitacyjnej, opiekuńczo leczniczej lub
pielęgnacyjno-opiekuńczej.
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§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie wnoszona do kasy
Urzędu Gminy w Nieborowie lub na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nieborowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 6. Traci moc uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznania 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 zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich
pobierania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 1 marca 2019 r. poz. 1180).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Załącznik do uchwały Nr XXV/155/20
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 czerwca 2020 r.
Koszt odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Procentowy stosunek
dochodu
świadczeniobiorcy do
kryterium
dochodowego,
określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej
powyżej 100 % do
130 %
powyżej 130 % do
160 %
powyżej 160 % do
180 %
powyżej 180 % do
200 %
powyżej 200 % do
220 %
powyżej 220 % do
250 %
powyżej 250 % do
270 %
powyżej 270 % do
300 %
powyżej 300 % do
320 %
powyżej 320 % do
350 %
powyżej 350 % do
370 %
powyżej 370 %

Koszt jednej godziny dla osoby
samotnej lub osoby w rodzinie,
prowadzącej samotnie gospodarstwo
domowe:
usług
specjalistycznych
opiekuńczych
usług
opiekuńczych

Koszt jednej godziny dla osoby w
rodzinie, prowadzącej wspólne
gospodarstwo domowe:
usług
opiekuńczych

specjalistycznych
usług
opiekuńczych

1,80 zł

3,00 zł

2,40 zł

4,00 zł

2,40 zł

4,00 zł

3,60 zł

6,00 zł

3,60 zł

6,00 zł

4,80 zł

8,00 zł

4,80 zł

8,00 zł

6,60 zł

11,00 zł

6,60 zł

11,00 zł

9,00 zł

15,00 zł

9,00 zł

15,00 zł

13,50 zł

22,50 zł

13,50 zł

22,50 zł

16,50 zł

27,50 zł

16,50 zł

27,50 zł

21,00 zł

35,00 zł

21,00 zł

35,00 zł

24,00 zł

40,00 zł

24,00 zł

40,00 zł

27,00 zł

45,00 zł

27,00 zł

45,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

50,00 zł
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z 2018 r. poz. 2245,z 2019 r. poz. 1622, 1690 i 2473) do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji Rady Gminy.
Art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej stanowi, iż do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.W myśl art. 50 ust. 6 ww. ustawy 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 od opłat, jak również tryb ich
pobierania. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mają na celu utrzymanie jak najdłużej osób w ich
dotychczasowym środowisku, m.in. przeciwdziałanie w umieszczaniu w domu pomocy społecznej. Osoby
starsze i niepełnosprawne posiadają dość niskie dochody, a wymagają pomocy w formie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych. Uwzględniając coraz szersze potrzeby wymienionej
grupy osób, celem zwiększenia dostępności usług, GOPS realizuje programy i projekty współfinansowane
ze środków unijnych lub z budżetu państwa w zakresie udzielania usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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