
UCHWAŁA NR XXXVIII/225/10  

RADY GMINY SWIERKLANY  

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,

poz.1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity

Dz.U. z 2009r. nr 175, poz.1362 ze zmianami) 

Rada Gminy Świerklany 

uchwala :

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich

udzielenia określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej  

§ 2. Stwierdzenie występowania powyższych przesłanek następuje w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy

określający sytuację  rodzinną,  życiową i materialną osoby ubiegającej się o świadczenie. Stan zdrowia osoby ubiegającej

się o świadczenie ustala się na podstawie zaświadczenia lekarskiego.  

§ 3. Ponoszenie przez świadczeniobiorcę  odpłatnośc i  za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

uzależnione jest od osiąganego dochodu przez tą  osobę  lub jej rodzinę.  Wysokość  odpłatności ustala się  na zasadach

określonych w poniższej tabeli. 

§ 4. Osoby wnoszące opłatę  za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można w uzasadnionych

przypadkach, na ich wniosek, zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli : 

§ 5. Odpłatność za usługi uiszczana jest przez świadczeniobiorcę do rąk wykonawcy usługi w terminie do 15-tego dnia

miesiąca następnego po miesiącu w którym wykonana została usługa.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/166/04 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 października 2004r. w sprawie określenia

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat za te usługi, jak również  trybu ich

pobierania.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14

dni od jej ogłoszenia.  

Dochód na osobę  ustalony jakoprocent kryterium dochodowego

wskazanego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokoś ć  odpłatności w procentach ustalona

od kosztów usługi

O s o b a  s a m o t n i e

gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

101-150 % 10% 20%

151-200 % 15% 30%

201-300% 30% 50%

301-400% 60% 80%

Powyżej 400% 100% 100%

a) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia

b) korzystają co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

c) więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych,

d) ponoszą udokumentowane znaczne koszty związane z zakupem leków i leczeniem

Przewodniczący Rady Gminy 

Świerklany 

Małgorzata Rduch 
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