Uchwała nr XIX/180/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust 6 Ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) Rada
Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§1
1. Uchwała określa 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 z opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kościanie.

§2
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w oparciu o
ustalenia wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby
wymagającej pomocy innych osób, a w szczególności z uwzględnieniem stopnia
psychicznej i fizycznej sprawności wynikającej z wieku lub rodzaju schorzenia.
2. W zakresie potrzeb zdrowotnych usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przyznaje się w oparciu o zalecenia lekarskie potwierdzone odpowiednim
zaświadczeniem lekarskim.

§3
W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
określa się ich zakres oraz wysokość odpłatność, którą ponosi świadczeniobiorca, albo
przyznaje się to świadczcie nieodpłatnie.

§4
1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
ponoszą opłatę w zaleŜności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, ustaloną
zgodnie z tabelą:

Wysokość odpłatności w % ustalona według ceny usług dla:

Osób samotnie
gospodarujących
-

Osób gospodarujących
wieloosobowych
-

456,00 – 542,00

-

3

543,00 – 980,00

3

5

981,00 – 1240,00

5

10

1241,00 – 1410,00

10

15

1411,00 – 1550,00

15

20

1551,00 – 1630,00

20

25

1631,00 – 1720,00

25

30

1721,00 – 1810,00

30

40

1811,00 – 1900,00

40

50

1901,00 – 1990,00

50

60

1991,00 – 2080,00

60

70

2081,00 – 2180,00

70

80

2181,00 – 2280,00

80

90

2281,00 – 2380,00

90

95

2381,00-2530,00

95

100

PowyŜej 2531,00

100

100

Dochód na osobę w złotych
do 456,00

2. Kwoty określające dochód na osobę podlegają weryfikacji na zasadach i w trybie
określonym w ustawie o pomocy społecznej.

§5
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności
za korzystanie z usług, na wniosek pracownika socjalnego lub członka rodziny, moŜe ona
zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza
ze względu na:
− korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,
− konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej
pomocy społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej,
− wielodzietność lub bezrobocie,
− konieczność sprawowania opieki nad więcej niŜ jedną osobą wymagającą pomocy w
formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą.

§6
1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ustala obowiązującą w roku
następnym cenę 1 godziny usługi w oparciu o faktyczny średni koszt usług w
pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego stosowanie nowej ceny.
2. Faktyczny koszt usług świadczonych w dniach roboczych w porze dziennej ustala się
na podstawie sprawozdania finansowego Rb-28 (uwzględniającego w szczególności
koszty osobowe i rzeczowe związane z pracą opiekunek) i faktycznie wypracowanych
godzin.
3. Faktyczny koszt usługi świadczonej w dni wolne od pracy, w niedziele i święta oraz w
porze nocnej ustala się jak w ust. 2 i powiększa o 20%.

§7
Opłata za usługi wnoszona jest do kasy do Ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach
miesięcznych (nie później niŜ do 19 dnia kaŜdego miesiąca po wykonaniu usług).

§8
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§9
Traci moc Uchwała Nr XXIV/278/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 lipca 2004 r. i
Uchwała Nr XX/109/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r.

§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

