UCHWAŁA Nr 365/XLlXI2o13
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 23 paŹdziernika 2013r.
w sprawre:

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnościza usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegÓłowych warunków częściowego lub

całkowitego zwolnienia
pobierania.

od

opłat, jak również trybu

ich

Na podstawie ań. 7 ust.1 pkt 6 w zw. z 18 usl.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z2013 r. poz.594) oraz ań. 17 ust.1 pkt 11 i
ań'50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z
2013 poz' 182 ze zmianami) zwanej dalej ,,ustawą'. Rada Miejska Sierpca uchwala, co
następuje:
$1

1.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pzysługuje
osobom, co do których zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o
pomocy społecznej.

wniosek osoby zainteresowanej, jej pzedstawiciela
ustawowego' innej osoby a takŻe z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej

Usługi pzyznaje

się na

pŻedstawiciela ustawowego.
Zakres iwymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres

i

miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1)

ocenę syiuacji życiowej osoby zainteresowanej, przeprowadzoną na podstawie
wywiadu środowiskowego,

2) ocenę możliwościzapewnienia osobie zainteresowanej pomocy

i

opieki przez

rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną osoby zainteresowanej, w tym

opinię lekaza (wydana

w

formie zaŚwiadczenia)

o

zalecanej pielęgnacji

lub

Wskazania do specjalistycznych usług opiekuńczych.

4. Usługi określone w ust. 1 będą świadczone w dni robocze a w razie potŻeby również
w ramach dyżurów sobotnio-niedzielnych i świątecznych.

5. Decyzja przyznająca usługi opiekuńcze określa ich rodzaj' zakres, miejsce śWiadczenia
oraz okres, na jaki zostały plzyznane w tym, dzienną liczbę przyznanych usług. Decyz]a

określa także wysokoŚć odplatnościza przyznane usługi lub informację o zwolnieniu
z odpłatności'

1

'

2.

3'

s2
Z dniem 1 stycznia 2014 roku zalwierdza się odpłatnoŚÓ za usługi opiekuńcze.

odpłatnośćza usługi opiekuńcze ustala się w zależnościod posiadanego dochodu
osoby samotnie gospodarującej lub wysokości dochodu na osobę w rodzinie;

Usługi opiekuńcze

i

specjalistyczne usługi opiekuńcze pzysługują nieodpłatnie
osobom' których dochód nie przekracza odpowiednio
- kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

-

okreśIonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

4. osoby,

których dochód pzekracza kryterium określone w ań. 8 ust. 1 ustawy
opomocy społecznej ponoszą odpłatnośćza każdą godzinę śWiadczonych usług
opiekuńczych

i

Specjalistycznych usług opiekuńczych w zależnościod Wysokości
dochodu, wg. wskaźnika określonego w poniższej tabeli:
Dochód

osoby samotnie gospodarującej
lub na osobę W rodzinie
określony W % Wg' kryterium ustalonego
zgodnie z art.8 ustawy o pomocv społecznei
powyŻej 100% do 200

o/o

WysokoŚÓ odpłatnoŚci w % lEzona wg kosztu za
'l godzinę usługi
Osoby samotnie
osoby pozostąące
gospodarujące
w rodzinie

7,5 %

30o/o

powyŻej 200 % do 300%

15o/o

60%

powyżej 300% do 350 %

30%

100%

powyżej 350

%o

600

poryŻej 400

1oo%

oh

100o/o

100%

Ę

do 400o/o

Wysokośc opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych jest ustalana przy uvrrzględnieniu WarunkóW zawańych W umowach
dotyczących realizacji zleconych zadań zawartych z podmiotami świadczącymi
te usługi.

6. osoby

Wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
mogą byó zwolnione na ich wniosek lub na Wniosek pracownika socjalnego

całkowicie lub częściowo z tej opłaty, w szczególności' jeżeli:

1) z pzeprowa dzonej analizy niezbędnych wydatków osoby zainteresowanej lub
jej rodziny wynika, że nie jest on W Stanie ponosić odpłatności
w wysokości
wynikającej z pzyjętych zasad.

2) cięŻka sytuacja materialna osoby zainteresowanej jest następstwem strat,
jakie poniosła w wyniku zdazenia losowego' klęski żywiołowej lub
ekologicznej.

3) Występuje koniecznośÓ kozystania przez osobę zainteresowaną z co
najmńiej dwóch rodzajów usług opiekuńczych lub Specjalistycznych usług
opjekuńczych

4) co najmniej dwie osoby w rodzinie Wnioskodawcy wymagają udzielenia
pomocy w formie usług opiekuńczych lub Specjalistycznych usług
opiekuńczych
7.

Zwolnienie

z

opłaty może byc cofnięte W każdym czasie w razie ustania przyczyn

z powodu, których zostało przyznane'

ss
1.

opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnioskodawca wnosi
pzelewem na rachunek Miejskiego ośrodkaPomocy Społecznej w Sierpcu do dnia

'l0-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była
wykonana, na podstawie decyzji administracyjnej pzyznającej usługi oraz
miesięcznego zestawienia Wykonanych usług określającego kwotę odpłatności.

opłaty' o których mowa w ust.'l Miejski ośrodek Pomocy Społecznej W sierpcu
przekazule do budżetu Miasta Sierpca.

$4
Traci moc Uchwała Nr 57^/lll/2o03 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2003 roku

W sprawie:

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki

społecznej Miasta Sierpca.

$5
Wykonanie uchwały powieza się Burmistlzowi Miasta sierpc.

$6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się pzepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 182 ze
zmianami)

57
Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego'

