UCHWAŁA NR X/107/15
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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
odpłatności, oraz tryb ich pobierania
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze
zmianami),
2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych,
3) kryterium dochodowe – odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
4) dochód – dochód określony w art. 8 ust. 3-13 ustawy.
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kościanie zgodnie z obowiązującą ustawą i niniejszą uchwałą.
§ 4. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, a także
z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
§ 5. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce
ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu
środowiskowego,
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza wydaną
w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług
opiekuńczych.
§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 7. Decyzja administracyjna określa zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, termin ich realizacji, warunki korzystania oraz wysokość odpłatności, którą ponosi
świadczeniobiorca.
§ 8. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
§ 9. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych
opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od dochodu.

usług

§ 10. Odpłatność z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
osoby samotnie gospodarującej ustala się na zasadach określonych w tabeli:
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Dochód na osobę
w%

Wskaźnik odpłatności ustalony od ceny usług
opiekuńczych

Do 100%

bezpłatnie

Powyżej 100 % do 140 %

5%

Powyżej 140 % do 170 %

10 %

Powyżej 170 % do 200 %

20 %

Powyżej 200% do 230 %

30 %

Powyżej 230 % do 270 %

40 %

Powyżej 270 % do 300 %

50 %

Powyżej 300 % do 330 %

60 %

Powyżej 330 % do 360 %

70 %

Powyżej 360 % do 390 %

80 %

Powyżej 390 % do 420 %

90 %

Powyżej 420 %

100 %

§ 11. Odpłatność z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
osoby w rodzinie ustala się na zasadach określonych w tabeli:
Dochód na osobę w rodzinie
w%

Wskaźnik odpłatności ustalony od ceny usług
opiekuńczych

Do 100%

bezpłatnie

Powyżej 100 % do 150 %

5%

Powyżej 150 % do 195 %

10 %

Powyżej 195 % do 220 %

20 %

Powyżej 220 % do 240 %

30 %

Powyżej 240 % do 260 %

40 %

Powyżej 260 % do 270 %

50 %

Powyżej 270 % do 285 %

60 %

Powyżej 285 % do 300 %

70 %

Powyżej 300 % do 340 %

80 %

Powyżej 340 % do 380 %

90 %

Powyżej 380 %

100 %

§ 12. 1. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych ustala się na podstawie rzeczywistych kosztów
usług opiekuńczych poniesionych przez Gminę Miejską Kościan w roku poprzednim.
2. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu o stawkę
godzinową wynikającą z umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie,
a podmiotami realizującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze.
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§ 13. Opłata miesięczna za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę usług i procentowy
wskaźnik określony w §10 i §11 uchwały oraz liczby świadczonych godzin usługowych w ciągu
miesiąca.
§ 14. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do dnia 19 każdego następnego miesiąca po miesiącu,
w którym były świadczone usługi.
§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika
socjalnego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie może całkowicie lub częściowo zwolnić
świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności za usługi, zwłaszcza ze względu na:
1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów usług,
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej,
3) wielodzietność i bezrobocie,
4) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług
opiekuńczych,
5) ponoszenie znacznych wydatków związanych z długotrwałą chorobą wymagającą zakupu leków,
środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznej diety,
6) zdarzenia losowe,
7) inne uzasadnione okoliczności.
§ 16. Nie dochodzi się zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za
miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/180/12 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana i Dyrektorowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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