UCHWAŁA NR XXX/178/2017
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 930, poz. 1583 i poz. 2174) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/266/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat
i zasad zwolnienia z nich (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r., poz. 979),
zmieniona uchwałą Nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2546).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXX/178/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2017 r.
Szczegółowe warunki 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, jak
również trybu ich pobierania
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Skępe
organizuje i realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.
§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się osobom wymienionym w art. 50 ust.1, 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
zamieszkałym na terenie gminy, spełniające warunki określone w tym zakresie.
§ 3. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne
zaświadczenie lekarskie określające zakres i okres świadczonych usług, a dla specjalistycznych usług
opiekuńczych - zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty z określeniem szczegółowego ich
zakresu i orzeczenie o niepełnosprawności.
§ 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem przyznając usługi opiekuńcze,
ustala ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności.
§ 5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 13,00 zł.
§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest różnicowana ze
względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy.
§7. Zasady odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określają
poniższe tabele:
I. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze
Dochód na osobę samotnie
Wysokość odpłatności liczona od kosztów usługi w procentach
gospodarującą zgodnie z kryterium
dla:
dochodowym zawartym
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

osoby samotnej

osoby w rodzinie

do 100%
powyżej 100% do 125%
powyżej 126% do 150%
powyżej 151% do 175%
powyżej 176% do 200%
powyżej 201% do 250%
powyżej 251% do 300%
powyżej 301%

bezpłatnie
5,00%
10,00%
20,00%
30,00%
50,00%
70,00%
100,00%

5,00%
15,00%
20,00%
30,00%
40,00%
70,00%
100,00%
100,00%
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II. Zasady odpłatności za usługi specjalistyczne
Dochód na osobę samotnie
gospodarującą zgodnie z kryterium
dochodowym zawartym
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej
usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej
osoby w rodzinie

do 100 % kryterium
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%

nieodpłatnie
1,5 %
3%
5%
7%
11%
15%
22,5%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

nieodpłatnie
3,5%
7%
11%
15%
20%
25%
32,5%
40%
55%
70%
85%
100%
100%

§ 8. W uzasadnionych przypadkach kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skępem na wniosek osoby korzystającej z usług lub pracownika socjalnego, może częściowo lub
całkowicie zwolnić z obowiązku ponoszenia opłat na czas 3 miesięcy, w szczególności z uwagi na:
1) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny przebywającego w domu pomocy społecznej,
ośrodkach wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
2) fakt objęcia świadczeniami z pomocy społeczne w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie, w tym jednej przewlekle chorej;
3) zdarzenia losowego;
4) klęski żywiołowej.
§ 9. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze następuje
na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skępem.
§ 10. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne jest wnoszona przez osobę korzystającą z usług
lub jej opiekuna na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem wskazane w
decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wykonano usługę.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn.
zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki 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, jak również ich pobierania.
Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala zasady
odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały,
którymi są głównie osoby starsze i schorowane.
Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub częściowe z
ponoszenia opłat powstał w oparciu o doświadczenia wynikające ze stosowania dotychczas obowiązującej
uchwały w postępowaniach administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania
usług z ponoszeniem za nie odpłatności.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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