
UCHWALA Nr XIW105105 
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 31 sierpnia 2005 
w sprawie szczegolowych warunkow przyznawania i odplatnoici za udugi opiekwicze i 
specjalistyczne uslugi opiekuhcze oraz szczegolowych warnnkow czqSciowego lub 
calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. Nr 
64, poz. 593 z poiniejszymi zmianami. ) 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala, co nastqpuje: 

Organizacja uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania osob zainteresowanych powierza 
siq Miejsko-Gminnemu OSrodkowi Pomocy Spolecznej w Izbicy Kuj. (zwanym dalej w - skr6cie OPS) 

1. Uslugi opiekuicze i specjalistyczne usfugi opiekuhcze zwane dalej ,,uslugam? 
dostosowane sq do potrzeb osoby wynikajqcych z wieku, niepelnosprawnoSci, choroby 
lub innych przyczyn. 

2. Ustugi przystugujq osobie samotnej, kt6ra nie jest w stanie samodzielnie zaspokoii 
codziennych potrzeb zyciowych. 

3. Uslugi mogq by6 przyznawane rowniez osobie, ktora wymaga pomocy innych osob, a 
rodzina nie moie takiej pomocy zapewniC 

4. Podstawowym celem pomocy w formie uslug jest w szczegolnoSci utrzymanie, jak 
najdluzej osoby w jej naturalnym Srodowisku i przeciwdzialanie instytucjonalizacji. 

5. Uslugi oraz osoba, o ktorej mowa w 5 2 pkt 1-3 nie dotyczy specjalistycznych uslug 
opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi 

1. Uslugi przyznaje siq na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 
ustawowego albo innej osoby, za zgodq osoby zainteresowanej 

2. Wniosek, o ktouym mowa w 6 3 ust. 1 wraz z zaSwiadczeniem lekarskim o potrzebie 
Swiadczenia wlw uslug sklada-siq do OPS. 

1. Uslugi przyznaje siq decyzjq wydanq przez OPS 
2. W decyzji o przyznaniu Swiadczenia w postaci uslug okresowych w ustawie o pomocy 

spolecznej kierownik OPS ustala zakres nslug zgodnie z przeprowadzonym 
wywiadem rodzinnym (Srodowiskowym) uwzglqdniajqc sytuacjq bytowq i zdrowotna, 
osoby i jej rodziny oraz zakres i miejsce Swiadczenia uslug. 

3. W decyzji przyznajqcej Swiadczenie w postaci uslug okresla siq wysokoSC odplatnoSci, 
kthra ponosi Swiadczeniobiorca albo przyznaje siq Swiadczenie nieodplatnie w 
zaleznoSci od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarujqce lub dochodu na 



osobq w rodzinie z uwzglqdnieniem kryteriurn dochodowego, okreSlonego w art. 8 
ustawy o pomocy spolecznej oraz na zasadach uregulowanych w tabeli stanowiqcej 
zalqcznik do niniejszej uchwaky. 

4. Do wnoszenia oplaty za uslugi obowiqana jest osoba, kt6rej decyzja OPS przyznal to 
Swiadczenie lub jej przedstawiciel ustawouy 

1. W szczeg6lowych wypadkach gdy ustugi stanowilyby nadmieme obci@enie osoba 
ponoszqca odplatnoit za uslugi moie zostat na jej wniosek, przedstawiciela 
ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona czqiciowo lub calkowicie z 
odpl.atnoSci 

2. Decyzjq o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wydaje OPS. 

1. W przypadku nie wywiqzania siq osoby lub przedstawiciela ustawowego z odptatnoici 
za ushgi, oplata bqdzie dochodzona na zasadach okreilonych w ustawie o pomocy - spoiecznej 

2. Jeieli zqdanie zwrotu wydatkbw za uslugi w caloSci lub w czqsci stanowilyby 
nadmierne obciqenie lub tez niweczyloby skutki udzielanej pomocy na wniosek 
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego oraz pracownika socjalnego 
mozna odstqiC od iqdania takiego zwrotu. 

1. Oplata za ushgi wnoszona jest do 20 dnia kaidego nastqpnego miesiqca za m-c 
poprzedni po wykonaniu ushgi przez osobe zainreresowanq bqdz jej przedstawiciela 
ustawowego 

§ 8 

Uchyla siq w caloici Uchwalq Rady Gminy i Miasta nr 65/99 z dnia 16.12.1999r. w sprawie 
ustalenia stawki godzinowej za wykonane ushgi dla podopiecznych przez opiekunki domowe 
i pomoce sqsiedzkie. 

Niniejsza uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym. Wojewbdztwa Kujawsko- Pornorskiego z moca obowiqujacaod 01.0 1.2006r. 



Zalqcznik Do Uchwaly Nr  XIX/105/05 
RGiM Izbica Kuj. z dnia 31.08.2005 

Tabela nr.1 
Zasady ponoszenia odptatnokci przez osoby samotnie gospodarujqce . 

Procent kryterium 
dochodowego okreSlonego w 

art.8 ust.1 pkt 1 usta~vy o 
pomocy spolecznej 

Tabela n r  2 
Zasady ponoszenia odptatnosci przez osoby w rodzinie 

Procent odptatnoici ponoszony 
przez ustugobiorcq ustalony w 

stosunku do ceny ustugi 

" - 
180,Ol -230 
230,Ol- 280 
280,Ol - 340 
340,Ol- 390 
390,Ol- 450 
powyzej 450 

Procent kryterium 
dochodowego okreilonego w 

art.8 ust.1 pkt 2 nstawy o 
pomocy spolecznej 

15 
20 
25 
3 5 
60 
100 

Procent odplatnoici ponoszony 
przez ustugohiorc$ ustalony w 

stosnnku do ceny uslugi 


