
                                                       
                                           
Uchwała Nr XII/126/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad ponoszenia opłat tytułem zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50, art. 96 ust.1, ust.2 i ust.4, art.104 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 z późn. zm.)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
u c h w a l a,  co następuje:
 
Ustala się następujące zasady przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. 
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3.  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 
4. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi są usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 
5. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej po otrzymaniu zgłoszenia o konieczności świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przeprowadza wywiad środowiskowy, podczas którego ustala ze świadczeniobiorcą zakres usług i okres ich świadczenia.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność takich usług.
7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej. 
8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W decyzji określa się ilość godzin usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce wnoszenia odpłatności za usługi.   

§ 2

Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki w wysokości 7,00zł. 
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§ 3

Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymienionych w § 1 ust. 1 i ust. 2 ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. 
Zasady odpłatności przedstawia poniższa tabela: 

Dochód na osobę w rodzinie ustalony w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz. 593 z późn. zm.)
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu usługi dla:

osób samotnie gospodarujących
osób w gospodarstwie wieloosobowym
do 100 %
nieodpłatnie
nieodpłatnie
     od 101 % - 140 %
10 %
15 %
141 % - 170 %
15 %
20 %
171 % - 200 %
20 %
25 %
201 % - 240 %
30 %
35 %
241 % - 280 %
40 %
45 %
281 % - 300 %
50 %
55 %
301 % - 320 % 
80 %
85 %
powyżej 320 %
100 %
100 %

§ 4

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 5

Należność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać na konto Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w Banku Spółdzielczym we Wręczycy Wielkiej na nr rachunku: 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7

Traci moc uchwała Nr 101/XII/98 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 30 marca 1998r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad ponoszenia opłat tytułem zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze. 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

