
RADA GIHTHY
SItrRAKOWICE

woj. pomorskie

OBWIESZCZENIE NR 2312020
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia l l wrzeSnia 2020 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania
i odplatnoSci za uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekufcze, zwylqczeniem specjalistycznych

uslug opiekuriczych dla os6b zzaburzeniami psychicznymi, orazszczegilowych warunk6w
czgSciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wnie2 trybu ich pobierania

l.Na podstawie art.16ust.3 i4 ustawy zdnia 2}lipca 2000r. ooglaszaniu akt6w normatywnych
iniekt6rych innych akt6w (tekst jednolity Dz.lJ. z20l9r. poz.146l)wzal4czniku do niniejszego
obwieszczenia oglasza sig tekst jednolity uchwaty Nr XXVIIV3!6116 w sprawie szczeg6lowych warunk6w
przyznawania i odplatnoSci za uslugi opiektrtcze i specjalistyczne uslugi opiekuflcze, zwyl1czeniem
specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zabtrzeniami psychicznymi, orv szczeg6lowych
warunk6w czgSciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania(Dz.lJrz.Woj.
Pomorskiego z 2 lutego 2017 poz. 441) z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwal4 Nr XXXIII/380117 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany
uchwaly Rady Gminy Sierakowice Nr XXVIIIl3l6ll6 zdnia 2ggrudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z 25 lipca 2017 r. poz. 27 82);

2) uchwal4 Nr XVIII/264/20 Rady Gminy Sierakowice zdnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany
uchwaly Nr XXV[Il3l6ll6 Rady Gminy Sierakowice zdnia 2ggrudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z 30 lipca 2020r. poz. 3 423).

2.Podanaw zal1czniku do niniejszego obwieszczenia treSi tekstu jednolitego nie obejmuje:

l) $2 uchwaty Nr XXXIIV38)II7 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany
uchwaly Rady Gminy Sierakowice Nr XXVIIV3161|6 zdnia 29grudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego 225 lipca 2017r. po2.2782), kt6ry brzmi: ,,Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi
Gminy Sierakowice";

2) $3 uchwaty Nr XXXIIV39D1I7 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany
uchwaly Rady Gminy Sierakowice Nr XXVIII/316116 zdnia 29grudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego 225 lipca2Dl7r. po2.2782), kt6ry brzmi: ,,Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od
dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego";

3)treSci uchwaly Nr IX/105/19 Rady Gminy Sierakowice zdnia25czerwca20lgr. wsprawie zmiany
uchwaly Nr XXVIIV316/16 Rady Gminy Sierakowice zdnia 2ggrudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z 24 lipca 2019r . poz. 3492), j ako przepis6w, kt6re utracity moc na skutek uchwaly Nr
Xyllll264l20 z dnia30 czerwca2020r. (Dz.lJrz. Woj.Pomorskiego z 30 lipca 2020r. po2.3423)

4) $2 uchwaly Nr XVIII/264120 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmiany
uchwaly Nr XXVIIIl3l6ll6 Rady Gminy Sierakowice zdnia 29grudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego 230 lipca 2020r. po2.3423), kt6ry brzmi: ,,Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi
Gminy Sierakowice";

5) $3 uchwaty Nr XVIII/264120 Rady Gminy Sierakowice z dnia 3}.,czerwca 2020r. w sprawie zmiany
uchwaly Nr XXVIIIl3l6ll6 Rady Gminy Sierakowice zdnia 29grudnia 2016r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z30lipca2020r. po2.3423), kt6ry brzmi: ,,Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od
dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego".
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3. Obwieszczenie wchodziw Lrycie z dniem podjgcia.
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Zalycznik do obwieszczenia Nr 2312020

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

Uchwala Nr XXVIII/3 I 6/16
Rady Gminy Sierakowice

z clnia29 grudnia 2016 r.

w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatno5ci za uslugi opiekuricze
i specjalistyczne uslugi opiekufcze, zwylqczeniem specjalistycznych uslug opiekurhczych dla os6b

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegfilowych warunk6w czgsciowego lub calkowitego
zwolnienia od oplat, jak r6wnie2 trybu ich pobierania

Na podstawie ar1. 18ust.2pkt 15 iart.40ur;t. l ustarvy zdnia Smarca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 22020r. poz.7l3) oraz ar1.50ust.6 ustawy zdnia l2marca 2004r. opomocy
spolecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm)

Rada Gminy Sierakowice uchwala co, nastgpuje:

$ 1. Uchwata okreSla szczeg6lowe warunki przyznawania iodplatnoSci za uslugi opiekuficze
i specjalistyczne uslugi opiekufrcze, zwyl1czeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b
zzaburzeniami psychicznymi, oruz szczeg6lowe warunki czgsciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat,
jak r6wnieZ tryb ich pobierania.

$ 2. Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze przyznqe sig po ustaleniu, ze zachodz4
przestanki do ich udzielenia okreSlone w ustawie o pomocy spolecznej.

$ 3. Zakres uslug opiektnczych ispecjalistycznych uslug opiekuriczych, termin ich Swiadczenia oraz
wysokoSi odplatnoSci, kt6r4 ponosi Swiadczeniobiorca, okreSla w decyzji administracyjnej Kierownik
OSrodka Pomocy Spolecznej w Sierakowicach.

$ 4. 1. Uslugi opiekuricze przysluguj4 nieodplatnie osobom, kt6rych doch6d osoby samotnie
gospodaruj4cej nie przekracza 2000 , a w rodzinie 150 Yo na osobg kryterium dochodowego okreSlonego
w art. 8, ust. 1, pkt lustawy o pomocy spolecznej.

2.Osoby niespelniaj4ce warunk6w, okt6rych mowa wust. 1, ponosz4 odplatnoSt, zakaZdq godzinE
swiadczonych uslug opiekufczych,nazasadach okreslonych w ponizszej rabeli.

Tabela

Doch6d na osobg samotnie gospodaruj4c4w zl
zgodnie z kryterium dochodowym okreslonym w
art.8 ust.1 ustawy o pomocy spolecznej

Wysoko66 odptratnoSci liczona od kosztu
uslusi w procentach

Osoby samotnie
qosoodaruiace

Osoby w
rodzinie

do 150 Yo Nieodplatnie Nieodplatnie
polvyzsi 150%do200Yo Nieodplatnie t0%
powyZei 200%do250Yo 5% 20%
powyZej 250oh do 300 % 10% 30%
powyzej 300Yodo350Yo t5% 40%
powyzej 350Yodo400Yo 20% 60%
powyze. 400% do 450 % 30% 80 Yo

powyZe 450 % do 500 % s0% 100 %
PowyZel 500% 100 % 100%
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3' r)Nie ponosz4 odplatnoSci za uslugi opiekuficze osoby, na rzecz kt6rych Swiadczone s4 uslugi
opiekuricze wsp6lfinansowane ze Srodk6w Programu "Uslugi opiekuricze dla os6b niepelnosprawnych -
edycja 2019r." oraz ,,uslugi opiekuflcze dla os6b niepelnosprawnych - edycja 2020r.,'.

$ 5. l. Koszjednej godziny uslug opiekunczychwynosi20zt. (slownie: dwadzieSciazlorych).

2. Kosztjednej godziny specjalistycznych uslug opiekuriczych lub specjalistycznych uslug opiekunczych
wynosi 2521. (slownie: dwadzieScia pigi ztotych).

$ 6. Miesigczn4 odplatnoS6 za uslugi opiekuricze lub specjalistyczne uslugi opiekuricze ustala sig jako
iloczyn dni, w kt6rych byla Swiadczona pomoc w danym miesiqcu, wymiaru uslug opiekuriczych oiaz %
kosztu 1 godziny.

$ 7.2) 1. osoba zobowi}zana do ponoszenia odplatnoSci na jej wniosek lub wniosek pracownika
socjalnego moze byi czgsciowo lub catkowicie zwolniona z ustalonej odplatnoSci.

2. calkowite zwolnienie z ustalonej odplatnosci przysluguje w przypadku:

1) korzystania z co najmniej dw6ch rodzaj6w ustug - po przedstawieniu dowodu wplaty za uslugg;

2) koniecznoSci ponoszenia oplat za czlonka rodziny wjednostce organizacyjnej pomocy spolecznej,
wplac6wce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, wdomu pomocy spolecinej--- po pizedstawieniu
dowodu wplaty;

3) gdy co najmniej jeden z czlonk6w rodzirry w tym samym gospodarstwie domowym ponosi oplaty
ztytuh korzystania z uslug opiekufczych i w rodzinie tej co najmniej jedna osoba jesi obloznie chora.

3' czgsciowe zwolnienie z ustalonej odplatrrosci przysluguje w przypadku:

1 ) udokumentowanego zdarzenia losowego.

2) gdy miesiEczne udokumentowane wydatki na leki i leczenie ponoszone przez Swiadczeniobiorca
przekraczajy 20Yo dochodu rodziny.

$ 8. KorzystajEcy z uslug opiekuriczych dokonuje wptaty w wysokoSci okreSlonej decyzjq na konto
Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Sierakowicach do dnia 5-go kazdego miesi4ia nasigpuj4cego, po
miesi4cu w kt6rym wykonano uslugg.

$ 9. Traci moc Uchwala Nr XXIX/301/09 Rady Gminy Sierakowice z dnia 02 czerwca 2009r.
w sprawie szczegolowych zasad przyznawania i odplatnoSci za uslugi opiekuricze oraz zasad czg(ciowego
lub calkowitego zwolnienia od oplat jak r6wnie2 trybu ich pobierania.

$ 10. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ ll.Uchwala wchodzi wlycie po uplywie l4dni od dnia ogloszenia wDzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Pomorskiego.

r)w brzmieniu ustalonym przez $l uchwaly Nr XVIII/264I20 Rady Gminy Sierakowice zdnia 30 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXVIII/316116l{ady Gminy Sierakowice zchia 29 grudnia 2016r. (Dz.lJrz. Woj.
Ponrorski ego z 3 0 lipca 2020 r. poz. 3 423), l<t6ry wszedr w zyci e I 4 lipca 2020r.2)w brzmieniu ustalonym przez $l uchwaty Nr XXXIII/3sO/tz Rady Gminy Sierakowice zdnia30czerwca20lT r.
wsprawie nniany uchwaly Rady Gminy Sierakowice Nr XXVIII/3 16116 zdnia2ggrudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego 225 lipca2017 r. po2.2782), kt6ry wszedl w zycie 9 sierpnia 20 t7r.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

Uchwala numer 23 /2020 "przyjqcie obwieszczenia w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly Nr XXVIII/T|6/L6 Rady Gminy
sierakowice z dnia 29 grudlnia zot6 r. w sprawie szczeg6lowych
warunk6w przyznawania i odplatno5ci za uslugi opiekuricze i
specialistyczne uslugi opiekufcze, z wyl4czeniem specialistycznych
uslug opiekuriczych dla os6b z zabarzeniami psychicznymi, oraz
szczeg6lowych warunk6w czq6ciowego lub calkowitego zwolnienia od
oplat, iak r6wnie2 trybu ich pobierania. " zostala podjqta nastqpui4cq
proporci4 glos6w: iestem za1jl,iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 1.

Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zvtyl<l4wigkszoSci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: 77.09.2020 13:23:38

R ni zagtosowali jak poni2ei:

Jestem za
1. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzej Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Bo.qumila 1kroi
B. lan Stachnik
9. Pawel Staszek

10. Ryszard Toruriczak
tt. AndrzeiWenta
L2. Piotr Woiniak
13. MariaWr1blewska

Wstrzymujq siq

l. I Ryszard Piasecki

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BRAK

ad
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