UCHWAŁA NR XIII/94/12
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą
w Kruszynie ul. Kasztanowa 1a, zwany dalszej części uchwały „Ośrodkiem”, przyznaje się na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Poza przypadkami określonymi w ust.1 usługi opiekuńcze można przyznać z urzędu po powzięciu
wiadomości przez Ośrodek.
3. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych określony został z załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ilość przyznanych godzin usług opiekuńczych powinna odpowiadać ustalonym w trakcie wywiadu
środowiskowego potrzebom osoby wymagającej pomocy z uwzględnieniem możliwości finansowych Ośrodka.
§ 3. Ustala się tabelę odpłatności za świadczenie usługi określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się, że wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości od usługobiorcy
przy zachowaniu kryteriów określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz wg zasad ustalonych
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Obowiązek zwrotu wydatków. o których mowa w ust.1 nie istnieje gdy dochód nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Durda
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/12
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2012 r.
Wykaz czynności w ramach usług opiekuńczych wykonywanych w domu Świadczeniobiorcy
1) Zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji Świadczeniobiorcy artykułów przemysłowych,
2) Zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego oraz karmienie osoby niedołężnej,
3) Wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery,
4) Utrzymanie w czystości otoczenia chorego,
5) Dokonywania bieżących porządków w używanej przez świadczeniobiorcę części mieszkania z wyłączeniem
ciężkich prac porządkowych,
6) Utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego służącego
świadczeniobiorcy,
7) Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego,
8) Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży świadczeniobiorcy,
9) Dbanie o czystość bielizny pościelowej, ręczników – odnoszenie i przynoszenie z punktów pralniczych,
10) Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
11) Zamawianie wizyt lekarskich,
12) Realizacja recept lekarskich,
13) Załatwianie innych pilnych spraw na życzenie chorego (np. uiszczanie opłat),
14) Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczenie się z wydatków z podopiecznym,
15) Powiadomienie pracownika socjalnego o ewentualnych potrzebach materialnych osoby objętej usługami oraz
o każdorazowym opuszczeniu miejsca stałego zamieszkania (pobyt w szpitalu, wyjazd do rodziny itp.),
16) Wykonywanie usług opiekuńczych w godzinach przyznanych decyzją Ośrodka na podstawie kontrolki pracy,
w razie konieczności również w święta i dni wolne od pracy.

Id: GBQPEJHIMUCRMHGSCNREBJQMP. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/12
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2012 r.
Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze

Dochód na
osobę
w rodzinie wg
kryterium
określonego
w art. 8 ust.
1 ustawy
o pomocy
społecznej
0 – 100 %
101% 150%
151%  200 %
201%  300%
301%  400 %
powyżej 400 %

art.50 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej
Osoba Samotna

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi
w procentach
art.50 ust.2 ustawy o pomocy społecznej

nieodpłatnie
10 %
15 %
30 %
50 %
100 %
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Osoba samotnie gospodarująca

Gospodarstwo domowe
wieloosobowe

nieodpłatnie
15 %
25 %
50 %
80 %
100 %

nieodpłatnie
20 %
30 %
50 %
100 %
100 %
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