UCHWAŁA NR VIII/56/15
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 18 czerwca 2015 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 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz.U. z 2013 r., poz.594) art.8 ust.1, art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) Rada Gminy Bystra – Sidzina uchwala co następuje:
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zwanych dalej: „usługami”),
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawana jest
decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej osobie spełniającej warunki ustawowe, na
wniosek tej osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu.
§ 2. 1 Usługi opiekuńcze, w tym, specjalistyczne, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Szczegółowy zakres wykonywanych usług określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bystrej.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego
określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, proponowany zakres usług oraz liczbę godzin.
§ 3. 1. Ustala się stawkę odpłatności za godzinę usługi w wysokości 16,00-zł (szesnaście złotych).
2. Odpłatność za świadczone usługi ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie
według normatywnego wskaźnika
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w % (procentach) ustalone
od ceny usługi za 1 godzinę

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Do 100 %

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100% do 150%

10

20

Powyżej 150%-200%

20

30

Powyżej 200% do 250%

30

40

Powyżej 250% do 300 %

40

50

Powyżej 300%

100

100
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§ 4. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca
do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych wydatków i opłat na leczenie oraz odpłatności za usługi,
nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie
zwolnione z odpłatności za usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia
odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego.
2. Odpłatność w wysokości obniżonej na zasadach określonych w ust.1 może obowiązywać nie dłużej niż przez
6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnienie kryterium,
o którym mowa w ust.1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/158/04 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 sierpnia 2004 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bystra-Sidzina
Jan Motor
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