PROJEKT
UCHWAŁA Nr ………………
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia ………………………….
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r poz.163 z późn. zm.) Rada Miejska
w Redzie uchwala, co następuje:
§1
1.

2.
3.
4.
5.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej,
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest ich pozbawiona.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
Realizując powyższe zadanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie może zlecić
świadczenie usług innym podmiotom w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie nadzoruje podmioty, którym zlecił
świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych .
§2

1.

2.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
§3

1.

2.

Usługi opiekuńcze, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust.2 przysługują nieodpłatnie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem postanowień
art. 8 ust. 2 ustawy.
Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się
w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z
tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§4
1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie , na podstawie analizy
kosztów realizacji tych zadań lub wynika on z umowy zawartej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadań.
2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu,
o którym mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności w procentach określonego w § 3 oraz
liczby godzin świadczonych w danym miesiącu kalendarzowym usług.
§5
2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 20-go
dnia każdego następnego miesiąca, po miesiącu w którym wykonano usługę.
§6
1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne
obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby
zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić osobę, o której mowa w § 1
od opłat bądź odstąpić od żądania takiego zwrotu.
2. Oceny sytuacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Redzie w oparciu o aktualny wywiad środowiskowy.
§7
1.
2.

Zwrot wydatków za udzielone świadczenia następuje w sposób i w terminach
wskazanych w decyzji.
Brak zapłaty spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu
przymusowego ściągnięcia tej należności w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy przywołanej na
wstępie ustawy o pomocy społecznej.

§9
Traci moc uchwała Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz.Urz.Województwa Pomorskiego z
2009r Nr 176 poz.3447,za. Dz.Urz. z 2010r Nr 133 poz.2571, Dz.Urz. z 2011r Nr 140 poz.
2864, Dz.Urz. z 2013r poz. 495, 3471).
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Redzie
Kazimierz Okrój

Uzasadnienie
do uchwały Nr…………………Rady Miejskiej w Redzie z dnia ……………………..
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2015rr poz.163 z późn.zm.) należy do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Art. 50 ust. 6 w/w ustawy nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Uchylenie dotychczasowej uchwały i podjęcie nowej spowodowane jest reorganizacją usług
opiekuńczych na terenie Redy polegającą m.in. na włączeniu do realizacji usług podmiotów
zewnętrznych.
Przyjęte rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym mieszkańców Redy i
uwzględnia w swych założeniach:
- wzrost zapotrzebowania w zakresie ilości godzin świadczonych usług na rzecz osób
wymagających świadczeń zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi,
- zwiększającą się liczbą klientów wywołaną postępującym „starzenie się społeczeństwa”,
- wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze świadczone w godzinach popołudniowych,
wieczornych oraz w dni wolne od pracy, w tym w niedziele i święta,
- konieczność zatrudnienia osób wykonujących świadczenia wobec osób chorych o określonej
specjalizacji m.in. na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem.

Załącznik do uchwały Nr…………....
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia ………………

Dochód osoby samotnie gospodarującej
lub przypadający na osobę w rodzinie:
do 634 zł lub 514 zł = 100 %
powyżej 100 % do 132,5 %
powyżej 132,5 % do 165 %
powyżej 165 % do 187„5 %
powyżej 187,5 % do 220 %
powyżej 220 % do 237,5 %
powyżej 237,5 % do 255 %
powyżej 255 % do 265 %
powyżej 265 % do 275 %
powyżej 275 % do 282,5 %
powyżej 282,5 % do 290 %
powyżej 290 % do 310 %
powyżej 310 % do 330 %
powyżej 330 %

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od
ceny usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie
osoby w rodzinie
gospodarującej
nieodpłatnie
nieodpłatnie
1,5 %
3,5 %
3%
7%
5%
11 %
7%
15 %
11 %
20 %
15 %
25 %
22,5 %
32,5 %
30 %
40 %
45 %
55 %
60 %
70 %
75 %
85 %
90 %
100 %
100 %
100 %

