Projekt
z dnia 25 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXV/ /2020
RADY GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 27 listopada 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. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1876) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378 ) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie Gminy
Skierniewice.
§ 2. Usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach pomocy sąsiedzkiej przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy zlecenia.
§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji
administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby np.
członka rodziny, pielęgniarki środowiskowej, lekarza, za zgodą osoby zainteresowanej, złożony w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane z urzędu.
§ 5. 1. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej.
2. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację materialną,
rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu
wskazującego na konieczność stałej pomocy lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających
sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarza
specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj schorzeń.
§ 6. Wymiar i zakres przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest uzależniony
od sprawności fizycznej świadczeniobiorcy objętego pomocą usługową, od aktualnych potrzeb świadczeniobiorcy
oraz możliwości rodziny w zakresie co do zapewnienia opieki oraz możliwości jej realizacji.
§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom,
których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
§ 8. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą opłaty za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w granicach określonych w tabeli stanowiącej załącznik
Nr 1 do uchwały.
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§ 9. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane są
w okresach miesięcznych w oparciu o „Kartę czasu pracy” osoby sprawującej opiekę, potwierdzoną pisemnie przez
świadczeniobiorcę, która stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 10. 1. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosi 18,30 zł (słownie: osiemnaście
i 30/100) złotych brutto, a koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25,
00 zł (słownie: dwadzieścia pięć i 00/100) złotych brutto.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach ze świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze ustala miesięczną opłatę, ponoszoną przez świadczeniobiorcę, w oparciu o koszt jednej godziny
świadczonej usługi, o której mowa w ust.1, procentowy wskaźnik odpłatności określony w § 8 oraz liczbę godzin
usług realizowanych w ciągu miesiąca kalendarzowego.
§ 11. Opłata ustalona zgodnie z zasadami określonymi § 10 ust. 2 uiszczana jest w okresach miesięcznych
i płatna w terminie w do 15-tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, na
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach lub bezpośrednio w jego siedzibie.
§ 12. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej opłaty na wniosek swój, jej przedstawiciela ustawowego
lub na wniosek pracownika socjalnego.
2. Całkowite zwolnienie z ustalonej opłaty przysługuje w przypadku:
1) konieczności korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż
jedną osobę w rodzinie, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
2) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w placówce
opiekuńczo – wychowawczej lub leczniczo – rehabilitacyjnej, ośrodku wsparcia w domu pomocy społecznej.
3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:
1) pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które pociąga za sobą wzrost kosztów jego leczenia lub
konieczności zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji, a ich brak może skutkować zagrożeniem jego życia;
2) zdarzenia losowego w rodzinie.
4. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach
lub osoba upoważniona przez Wójta Gminy Skierniewice na podstawie:
1) wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia klienta,
2) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,
3) rodzinnych wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc,
u osób rozporządzających majątkiem świadczeniobiorców, u osób, które prowadzą odrębne gospodarstwo
domowe lub zamieszkują oddzielnie, a są zobowiązane do alimentacji członków rodziny.
§ 13. Decyzja o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony,
jednorazowo nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 14. 1. W przypadku nie wywiązania się zobowiązanego z obowiązku uiszczania ustalonej opłaty za
świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Odstępuje się od dochodzenia zwrotu opłat za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze w przypadku śmierci świadczeniobiorcy będącego osobą samotna w rozumieniu ustawy o pomocy
społecznej.
§ 15. Traci moc Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29. 11. 2019 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 (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r., poz.7020).
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.
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§ 17. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Baranowski
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Załącznik do uchwały Nr XXV/

/2020

Rady Gminy Skierniewice
z dnia 19 listopada 2020 r.
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania
Dochód na osobę w % w stosunku
do kryterium dochodowego określonego w
art.8 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej
(Dz.U.z 2020r.,poz.1876)

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych
Osoby samotnie gospodarujące

Osoby zamieszkujące z rodziną

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150%

5%

15%

powyżej 150% do 200%

10%

20%

powyżej 200% do 250%

20%

30%

powyżej 250% do 300%

30%

40%

powyżej 300%do 350%

40%

50%

powyżej 350%

100%

100%
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/

/2020

Rady Gminy Skierniewice
z dnia 19 listopada 2020 r.
Karta pracy opiekunki
Pani……………………………………………………..
………………………………………………………….
(podopieczny / adres)
…………………………………………………………………………
(czasokres usług)
Data
1………

W godz. od - do

Podpis podopiecznego

Data
18………

2………

19………

3………

20………

4………

21………

5………

22………

6……….

23………

7……….

24………

8……….

25………

9……….

26……….

10………

27………

11………

28……….

12………

29……….

13……..

30………

14……..

31………

W godz. od –do

Podpis podopiecznego

15……..
16……...

Razem godzin……………………..

17……..

……………………………………………..
………………………………………
(podpis opiekunki)
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej Rada Gminy określa, w drodze
uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
Wykonując dyspozycje przedmiotowego przepisu ,27 listopada 2020r Rada Gminy podjęła uchwałę w tym
zakresie.
Proponowana obecnie nowa uchwała wynika ze zmian w zakresie wysokości stawek za jedną godzinę
świadczonych usług stosownie do § 2 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
(Dz.U.z 2020 poz.1596), który stanowi że: od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową
w wysokości 18,30zł.
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