Załącznik
do Uchwały Nr XXI/94/2012
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 16 listopada 2012 roku

1.

W ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy

społecznej określonych w art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej, gmina świadczy usługi opiekuńcze na rzecz osób uprawnionych
na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy. W szczególności uprawnionymi do
korzystania z usług opiekuńczych są:
a) osoby obłożnie chore o najwyższym stopniu dysfunkcji organizmu, niezdolne do
samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych,
b) osoby z częściową sprawnością ruchową, niezdolne przejściowo bądź trwale do
samodzielnej egzystencji,
c) osoby z ograniczoną sprawnością z powodu wieku lub inwalidztwa, częściowo
zdolne do zaspokajania potrzeb, lecz wymagające pomocy osób drugich przy
wykonywaniu bieżących, codziennych czynności domowych,
d) w uzasadnionych przypadkach osoby sprawujące pieczę nad dziećmi o znacznym
stopniu upośledzenia fizycznego lub umysłowego, wymagającymi szczególnej opieki
lub pielęgnacji której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem.
1. Usługi określone w ust. 1 w szczególności realizowane są poprzez:
a) wykonywanie

czynności

związanych

z

utrzymaniem

higieny

osobistej

podopiecznego i czystości pomieszczeń w których przebywa, a w przypadku
zamieszkiwania z rodziną, utrzymywania w czystości pomieszczenia zajmowanego
przez podopiecznego.
b) zabezpieczenie podopiecznemu posiłków /w tym jednego gorącego posiłku
dziennie/,
c) utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez
podopiecznego – indywidualne ogrzewanie,
d) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,
e) załatwianie spraw związanych z bieżącą organizacją życia,

f) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.
1.

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez opiekunki Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mirowie.
2.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od

posiadanego dochodu na osobę w rodzinie w wysokości ustalonej zgodnie
poniższą tabelą:
Dochód na osobę do

Dochód na osobę

Wysokość opłaty w %

kwoty

w złotych wyrażono

Osoby samotne

Samotne z rodziną

456,00 zł.

kwotowo

100%

542

-

-

101% - 125%

547,42 – 677,50

2%

5%

126% - 150%

682,92 - 813,50

5%

10%

10%

15%

151% - 200%

818,42 – 1.084,00

201% - 250%

1.089,42 - 1.355,00

15%

25%

151% - 300%

1.360,42 - 1.626,00

20%

40%

301% - 350%

1.631,42 - 1.897,00

30%

50%

351% - 400%

1.902,42 - 2.168,00

50%

70%

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub

pracownika socjalnego świadczeniobiorca może byś zwolniony w całości lub
częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług opiekuńczych ze
względu na:
a)

zdarzenie losowe,

b)

poniesienie wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety,

korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych,
c)

inne szczególne uzasadnione przypadki losowe.

1.

Decyzje o zwolnieniu z ponoszenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych

podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie.
2.

Kwoty odpłatności za usługi określone w pkt. 4 podlegają waloryzacji na

zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
3.

Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona będzie do Kasy Urzędu Gminy w

Mirowie w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług.
4.

Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze ustala się w wysokości 5,50 zł.

/słownie: pięć złotych 50/100 /.

