UCHWAŁA NR XIX / 86 /2008
RADY GMINY w Ostaszewie
z dnia 27 lutego 2008 roku.
w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak
równieŜ trybu ich pobierania.
Na podstawie art.17 ust.1 pkt 11, art.50, ust.1,2,3,5 i 6, art. 51, ust.1 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 roku z późn. zmianami )
§1
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zwany dalej „ ośrodkiem”
przyznaje pomoc w formie usług opiekuńczych zwanych dalej „usługami” osobom
samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających
pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieŜ osobom, które wymagają pomocy
innych osób, a rodzina nie moŜe takiej pomocy zapewnić.

§ 2
Usługi są przyznawane bez względu na wysokość dochodu świadczeniobiorcy.
§ 3
1. Usługi są przyznawane na podstawie orzeczenia o przyznaniu I grupy inwalidzkiej
lub na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
2. Usługi przyznaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego stwierdzającego
okoliczności w § 1 ust.1 i 2.
§ 4
1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych,
a w szczególności :
– sprzątania pomieszczeń i pranie bielizny świadczeniobiorcy,
- dokonywanie zakupów,
- gotowanie posiłków.
2. Usługi obejmują opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz
zapewnienia kontaktów z otoczeniem.
§5
1. Koszt świadczenia usług ustala się w wysokości : 9 zł. za 1 godzinę sprawowanej
opieki.

§6
1. Świadczeniobiorcy spełniający kryteria określone w art.8, ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy o
pomocy społecznej zwolnieni są od ponoszenia opłat za świadczenie usług.
2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę określoną w ust. 1 są
zobowiązani do odpłatności za usługi w wysokości określonej w załączniku do
niniejszej uchwały.
§7
Wykonanie powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej . Decyzje w sprawie
przyznania świadczenia wydaje z upowaŜnienia Wójta Gminy , kierownik ośrodka.
§8
Traci moc uchwała Nr XLIV/164/2005 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 19 grudnia 2005
roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ,jak równieŜ trybu ich pobierania.
§9
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008
roku.

