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UCHWALA NR XXIX/176/2006
RADYGNUNYBROCHÓW
z dnia 27 wrzesnia 2006 roku

w sprawie swiadczenia uslug opiekunczych i specjalistycznych uslug
opiekunczych oraz w sprawie ustalenia zasad odplatnosci za te uslugi

Na podstawie art.18 ust2 pkt15 i art.9 ust 1 ustawy z dnia 08
marca 1990 roku o samorzadzie gminnym Gednolity tekst Dz. U. Nr
142,poz. 1591 z 2001roku z póznozm.), w zwiazku z art. 36 ust2
pktl, art.50 i art.96 ust2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy spolecznej! Dz. U. Nr 64, poz.593 z póznozm. Z 2004 rokur"\.

RADA GMINY BROCHÓW
uchwala co nastepuje:

§1

,-.

1. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej swiadczy uslugi
opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze dla:

a) osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagaja pomocy innych osób, a sajej pozbawione,

b) osób, które wymagaja pomocy innych osób, a rodzina, a takze
wspólnie niezamieszkujacy malzonek, wstepni, zstepni nie moga
takiej pomocy zapewnic.

Pomoc obejmuje:
- zaspakajanie codziennych potrzeb zyciowych
-podstawowa opieke higieniczno-sanitarna
- pielegnacje zalecona przez lekarza
-pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby

objetej pomoca uslugowa oraz, w miare mozliwosci, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne uslugi opiekuncze sa uslugami dostosowanymi
do szczególnych potrzeb wynikajacych z rodzaju schorzenia lub
niepelnosprawnosci. Uslugi te musza byc swiadczone przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

3. Uslugi, o których mowa w pkt.1 swiadczone sa:
- odplatnie



- czesciowo odplatnie
-nieodplatnie

§2

Uslugi opiekuncze nieodplatnie przysluguja osobom, których
dochód netto na osobe nie przekracza progu dochodowego
okreslonego wart. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy spolecznej przy
jednoczesnym wystapieniu co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych wart. 7 ustawy o pomocy spolecznej.

§3

1""'\ Osobom niespelniajacym warunków okreslonych w §2 moga byc
przyznane uslugi opiekuncze pod warunkiem pokrycia czesci lub
calosci kosztów swiadczenia zgodnie z zalacznikiem NrI.

§4

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w decyzji
administracyjnej o przyznaniu uslug opiekunczych ustala ich
zakres, czas swiadczenia i miejsce swiadczenia oraz okresla
wysokosc odplatnosci za wyzej wymienione swiadczenia.

§5
-

W przypadku osób obloznie chorych Kierownik Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej moze odstapic od zadania naleznosci
za swiadczona usluge.

§6

Pelen koszt uslugi ustala sie w wysokosci 12 zl. za godzine.



Naleznosc za wykonana usluge nalezy wplacac osobiscie lub
poprzez opiekuna w kasie Urzedu Gminy do dnia 15-go miesiaca
nastepujacego kolejno po wykonaniu uslugi.

§8

Ustala sie swiadczenie uslug w dni robocze bez niedziel i swiat
oraz wolnych sobót.

§9
"

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§10

Traci moc Uchwala Rady Gminy Nr VI/32/2003 z dnia 26 marca
2003 roku.

§11

fI/I"'o.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w zycie w 14 dniu odjej
ogloszenia.
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Zalacznik do Uchwaly NR XXIX/l 76/2006
Rady Gminy Brochów

Z dnia 28 wrzesnia 2006 roku

Wysokoscodplatnosciliczonaod kosztu
uslugi w %

Osoby
samotne w
srodowisku

zamieszkania
bezplatnie

Osoby
samotne

bezplatnie

20% 40%

35% 55%

50% 70%

100% 100%

Osoby z
rodzina w
mIejscu

zamieszkania
bezplatnie

50%

65%

75%

100%


