
U C H W A L A NR V/29/2015 
R A D Y GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie szczegolowych zasad przyznawania i odptatnosci za ustugi opietiuiicze, w tym 
specjalistyczne ustugi opietiuiicze w miejscu zamieszlcania, cz^sciowego lub catliowitego zwolnienia od optat, 

trybu pobierania optat, z zalcresu zadaii wtasnycli gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(tj. Dz.U.z2013r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z2014r. poz. 379, 1072) iart. IVust.l pkt 11, 
art. 50 ust. 1, ust.2, ust.3, ust.4, ust.5, ust. 6, art. 96ust.l, ust.2, ust.4, art. 104ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509, 1650, z 2014 r. poz. 
567, 598, 1004, 1146, 1188), uchwala si?, co nast?puje: 

Rozdziat 1. 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Uchwata okresla: 

1) szczegolowe zasady przyznawania i odplatnosci za usiugi opiekuncze, w tym specjalistyczne ustugi 
opiekuncze, swiadczone w miejscu zamieszkania, 

2) szczegolowe zasady cz?sciowego lub catkowitego zwalniania z optat za ustugi, o ktorych mowa w punkcie 1, 

3) tryb pobierania optat za ustugi, o ktorych mowa w punkcie 1, 

§ 2. Ilekroc w uchwale jest mowa o: 

1) kierowniku - nalezy rozumiec przez to kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Zapolicach, 

2) osrodku - nalezy rozumiec przez to Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Zapolicach, 

3) uslugach - nalezy rozumiec przez to swiadczone usiugi opiekuncze, w miejscu zamieszkania, polegaj^ce na 
pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb zyciowych, opiek? higieniczn^ zalecan^ przez lekarza, 
piel?gnacj? oraz w miar? mozliwosci zapewnienie kontaktow z otoczeniem, a takze dostosowane do 
szczegolnych potrzeb wynikaj^cych z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawnosci usiugi swiadczone przez 
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w przypadku specjalistycznych uslug opiekunczych, 
z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi. 

Rozdziat 2. 
Szczegolowe zasady przyznawania i odptatnosci za ustugi opieltuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze. 

§ 3. 1. Osobom, ktore z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagajq pomocy innych osob, a ŝ  jej 
pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnic, przysluguje pomoc w formie uslug 
opiekunczych lub specjalistycznych uslug opiekunczych, przyznawanych w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Przy swiadczeniu specjalistycznych uslug opiekunczych, zapewnia si? dostosowanie ich do szczegolnych 
potrzeb wynikaj^cych z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawnosci, przy uwzgl?dnieniu zaleceri lekarza w tym 
zakresie, oraz zapewnia si? ich swiadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. 

3. Specjalistyczne usiugi opiekuncze przyznaje si? na podstawie zaswiadczenia wydanego przez lekarza, 
w ktorym okreslono stan zdrowia oraz rodzaj zalecanych specjalistycznych uslug opiekunczych. 

4. W decyzji przyznaj^cej usiugi ustala si? ich rodzaj, zakres, okres, na jaki przyznano swiadczenie, miejsce 
swiadczenia uslug, liczb? godzin przyznanych uslug dziennie, przy czym liczb? przyznanych godzin 
specjalistycznych uslug opiekunczych ustala si? w stosunku miesi?cznym. W decyzji rozstrzyga si? takze 
o obowi^zku zwrotu wydatkow poniesionych przez osrodek za wykonane usiugi, wysokosc odplatnosci za jedn^ 
godzin? uslug, tryb ustalania poboru oplaty. 

§ 4. 1. Usiugi przyznaje si? na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, 
a takze z urz?du, za zgodq osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
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2. Kazdy, komu jest znana sytuacja osobista i zdrowotna osoby wymagajijcej pomocy w formie uslug moze 
poinformowac osrodek o potrzebie przyznania uslug. 

3. Szczegolowego rozpoznania potrzeb osob wzakresie pomocy w formie uslug, dokonuje Osrodek przez 
pracownikow socjalnych, uwzgl?dniaj^c indywidualne potrzeby tych osob, schorzenia lub niepelnosprawnosc oraz 
zalecenia lekarza. 

§ 5. 1. Odplatnosc za usiugi ustalana jest miesi^cznie na podstawie obowi^zuj^cej ceny za jedn^ godzin? 
swiadczenia uslug (roboczogodzin?), wedhig zasad okreslonych w § 6. 

2. Kwot? miesi?cznej odplatnosci za wykonane usiugi stanowi iloczyn ceny, o ktorej mowa w poz.l wskaznika 
odptatnosci okreslonego w procentach, o ktorym mowa w tabeli zawartej w § 6 oraz liczby godzin ustug 
swiadczonych w ci^gu miesi^ca. 

3. Cen? jednej godziny swiadczenia uslug, o ktorej mowa wust . l ustala si? wwysokosci 
5,00 ztotycti. 

4. Osoby, ktorym przyznano pomoc spoleczn^ w formie ushig, nie ponoszq za usiugi oplat, jezeli dochod na 
osob? w rodzinie lub dochod osoby samotnie gospodaruj^cej nie przekracza kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodaruj^cej okreslonego w ustawie o pomocy spolecznej. 

§ 6. Odplatnosc za usiugi opiekuncze i specjalistyczne usiugi opiekuncze, z wyl^czeniem specjalistycznych 
uslug opiekunczych dla osob z zaburzeniami psychicznymi, okresla ponizsza tabela: 

Lp. Wysoliosc doctiodu na osob? Wslcaznili odptatnosci w procentacli za jedn^ 
godzin? uslug dla: 

Lp. Wysoliosc doctiodu na osob? 

Osob samotnie 
gospodaru j ̂ cycli 

Osob 
gospodaruj ̂ cych 
w rodzinie 

1, Do wysokosci 100% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarujqcej okreslonego 
w ustawie o pomocy spolecznej. 

0% 0% 

2. Powyzej 100%- 130% 5% 10% 
3. Powyzei 130%- 160% 10% 15% 
4. Powyzej 160%- 190% 15% 20% 
5. Powyzej 190%-220% 20% 25% 
6. Powyzej 220% - 250% 25% 30% 
7. Powyzej 250% - 280% 30% 35% 
8. Powyzej 280%- 310% 35% 40% 
9. Powyzej 310%- 340% 40% 55% 
10. Powyzej 340%- 370% 45% 65% 
11. Powyzej 370% - 400% 55% 75% 
12. Powyzej 400% - 430% 65% 85% 
13. Powyzej 430% - 460% 75% 90% 
14. Powyzej 460% 100% 100% 

Rozdziat 3. 
Szczegolowe zasady cz?sciowego lub catliowitego zwolnienia od oplat za ustugi opiekuncze i specjalistyczne 

^ ustugi opiekuncze. ^ 

§ 7. 1. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana moze na wniosek lub z urz?du zostac 
cz?sciowo lub calkowicie zwolniona z oplat za usiugi, w szczegolnosci ze wzgl?du na: 

1) korzystanie, z co najmniej dwoch rodzajow ustug; 

2) koniecznosci ponoszenia oplat za pobyt czlonka rodziny w domu pomocy spolecznej lub 
w osrodku wsparcia i wszelkiego typu placowkach opiekuhczo - wychowawczych i leczniczo-
rehabilitacyjnych; 

3) koniecznosci ponoszenia znacznych wydatkow z powodu dlugotrwalej choroby wymagajqcej zakupu lekow lub 
sprz?tu rehabilitacyjnego; 

4) CO najmniej dwie osoby w rodzinie wymagajqce udzielenia pomocy w formie uslug opiekunczych lub 
specjalistycznych uslug opiekunczych, w tym jedn^ przewlekle chor^; 
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5) szczegolne okolicznosci wynikaj^ce z dlugotrwalej choroby, bezrobocia, niepelnosprawnosci, smierci czlonka 
rodziny, strat materialnych powstalych w wyniku zdarzeh losowych lub kl?ski zywiolowej. 

2. Decyzj? o cz?sciowym lub calkowitym zwolnieniu z odplatnosci wydaje si? na okreslony czas, jednorazowo 
nie dhizszy niz jeden rok. 

Rozdzial 4. 
Tryb pobierania oplat. 

§ 8 . 1 . Oplat? za usiugi, swiadczeniobiorca wplaca, co miesi^c na wskazany w decyzji administracyjnej 
rachunek urz?du Gminy w Zapolicach do 15 dnia kazdego miesi^ca nast?puj^cego po miesi^cu, w ktorym usluga 
byla wykonana, na podstawie decyzji administracyjnej przyznajgcej usiugi oraz miesi?cznego zestawienia 
wykonanych uslug okreslaj^cego kwot? odplatnosci. 

2. Decyzja administracyjna, o ktorej mowa ust.l w szczegolnosci okresla rodzaj ushig, liczb? godzin 
przyznanych ustug, kwot? odplatnosci za jedn^ godzin? ustalon^ na podstawie wskaznika odplatnosci i ceny jednej 
godziny ustug, rachunek bankowy, na ktory nalezy dokonac wplaty oraz termin zapiaty. 

Rozdzial 5. 
Postanowienia koncowe. 

§ 9. Kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodaruj^cej, o ktorej mowa w § 6 uchwaty, 
stanowi^ca podstaw? ustalenia odplatnosci, ulega zmianie, w przypadku zmiany jej wysokosci zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej. 

§ 10. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty traci moc uchwala nr XVIII(149) 97 Rady Gminy 
w Zapolicach zdnia 26 marca 1997 r.; w sprawie szczegolowych zasad przyznawania i odplatnosci za usiugi 
opiekuncze ze zmianami, nr XXIII(187) 97 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29 grudnia 1997 r., nr V/43/99 Rady 
Gminy w Zapolicach z dnia 10 marca 1999 r., nr Xl/85/99 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 30 wrzesnia 1999 r., 
nr XII/99/99 Rady Gminy wZapolicach zdnia 28 grudnia 1999 r., nr XXlI/169/01 Rady Gminy wZapolicach 
z dnia 26 kwietnia 2001 r. oraz nr XXVIlI/188/06 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

§ 11. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Zapolice. 

§ 12. Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicy ogloszeh i stronie intemetowej Urz?du Gminy Zapolice i wchodzi 
w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego. 
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