Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 416/2010
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 31 maja 2010r.

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 oraz tryb ich pobierania.

§ 1.
1.Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
przyznaje się osobie samotnej, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga
pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.
2.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2.
1.Podstawę do przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych stanowią:
wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, zaświadczenie lekarza rodzinnego oraz wywiad
środowiskowy, sporządzony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
2.Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres
i miesiące ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię
lekarza (wydana w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazań do
specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 3.
1.Wydatki za usługi podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza wysokość kwoty obowiązującego
kryterium

dochodowego

osoby

samotnie

gospodarującej,

określonego

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
2.Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.
3.Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości
dochodu, wg wskaźnika określonego w poniższej tabeli.

Dochód osoby samotnej, osoby
samotnie gospodarującej lub na
osobę w rodzinie, w złotych, wg
kryterium ustawy o pomocy
społecznej

Wysokość odpłatnośco w % ustalona od ceny godziny usługi dla:wg
Osoby samotnej

Osoby samotnie
gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 100% kryterium

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

10,00%

10,00%

15,00%

Powyżej 150% do 200%

10,00%

15,00%

20,00%

Powyżej 200% do 250 %

15,00%

20,00%

25,00%

Powyżej 250% do 300%

20,00%

25,00%

30,00%

Powyżej 300% do 350%

30,00%

45,00%

40,00%

Powyżej 350% do 400%

50,00%

60,00%

70,00%

Powyżej 400%

100,00%

100,00%

100,00%

§ 4.
Cenę jednej godziny usług i specjalistycznych usług opiekuńczych na każdy rok ustala Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w formie zarządzenia, na podstawie kosztów usługi.
§ 5.
1.Można zwolnić od opłat za usługi opiekuńcze z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do
opłat, w całości lub w części w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu
wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej

nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, w szczególności z powodu:
1) wysokich wydatków na leki,
2) wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,
3) dużej ilości usług spowodowanych przewlekłą chorobą,
4) ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz innego członka
rodziny,
5) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia, domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, placówce leczniczo rehabilitacyjnej, placówce leczniczo - pielęgnacyjnej, rodzinie zastępczej lub innej
placówce,
6) innych uzasadnionych okoliczności w tym m.in. zdarzeń losowych, długiej lub
ciężkiej choroby, śmierci w rodzinie.
2.Sprawy określone w § 5 ust. 1 rozpatrywane są indywidualnie.
§ 6.
1.Przyznawanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych jak również ustalanie
odpłatności, a także tryb jej pobierania następują w drodze decyzji.
2.Decyzje, o których mowa w ust.1 wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.

