UCHWAŁA NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 50 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 ze zmianami/ uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze są przyznawane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na podstawie
którego ustala się uprawnienia do tej formy pomocy. Decyzja przyznająca usługi opiekuńcze
określa zakres usług, okres na jaki zostały przyznane oraz wysokość odpłatności za usługi.
§ 2.
1. Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania są przyznawane nieodpłatnie, gdy dochód
(rozumiany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 1,
2 ustawy o pomocy społecznej.
2. W przypadku przyznania więcej niż 10 godzin tygodniowo odpłatność za każdą następną godzinę
ustala się na poziomie 75% kwoty wynikającej z tabeli odpłatności.
3. Ustęp 2 nie stosuje się w przypadku osób samotnie gospodarujących, osiągających dochody
przekraczające 370% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz
w przypadku osób w rodzinie, osiągających dochody przekraczające 430% kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy o pomocy
społecznej.
4. Osobom samotnie gospodarującym, których dochód przekracza kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodarującej, określone w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi
opiekuńcze przyznawane są odpłatnie, na zasadach określonych w tabeli numer 1.
TABELA NR 1
Dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do wysokości Wysokość odpłatności za godzinę usługi, liczona od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – w %
całkowitego kosztu godziny usług opiekuńczych – w %
powyżej 100 do 120

3

powyżej 120 do 140

6

powyżej 140 do 170

9

powyżej 170 do 210

13

-powyżej 210 do 260

16

powyżej 260 do 300

18

powyżej 300do 370

22

powyżej 370 do 440

30

powyżej 440do 540

37

powyżej 540 do 650

45

powyżej 650

60

5. Osobom w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie, określone w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze
przyznaje się odpłatnie, na zasadach określonych w tabeli numer 2 oraz nr 3.
TABELA NR 2 Gospodarstwa dwuosobowe
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do wysokości Wysokość odpłatności za godzinę usługi, liczona od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – w %
całkowitego kosztu godziny usług opiekuńczych – w %
powyżej 100 do 120

5

powyżej 120 do 140

7

powyżej 140 do 175

10

powyżej 175 do 205

12

powyżej 205 do 240

15

powyżej 240 do 280

20

powyżej 280 do 340

25

powyżej 340 do 440

35

powyżej 440 do 540

45

powyżej 540 do 630

65

powyżej 630

85

TABELA NR 3 Gospodarstwa trzyosobowe i większe
Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do wysokości Wysokość odpłatności za godzinę usługi, liczona od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – w %
całkowitego kosztu godziny usług opiekuńczych – w %
powyżej 100 do 120

5

powyżej 120 do 140

8

powyżej 140 do 175

11

powyżej 175 do 205

15

powyżej 205 do 240

18

powyżej 240 do 280

25

powyżej 280 do 340

35

powyżej 340 do 440

50

powyżej 440 do 540

60

powyżej 540 do 630

80

powyżej 630

100

6. Całkowity koszt godziny usług opiekuńczych będący podstawą naliczenia odpłatności ustala się
każdego roku w oparciu o wynikający z kalkulacji całkowity koszt usług opiekuńczych i liczbę
godzin świadczonych w domach podopiecznych w roku poprzednim.
§ 3.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za
korzystanie z usług, na wniosek członka rodziny lub pracownika socjalnego kierownik Ośrodka

może częściowo lub w całości zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze, w szczególności ze
względu na:
1) ponoszenie wydatków na leczenie znacznie obciążających budżet rodziny lub osoby samotnie
gospodarującej,
2) konieczność sprawowania opieki w danej rodzinie nad więcej niż jedną osobą wymagającą
pomocy w formie usług opiekuńczych,
3) inne wyjątkowe sytuacje, a w szczególności uzasadnione przypadki losowe.
§ 4.
Opłatę za usługi opiekuńcze podopieczni wpłacają do kasy Urzędu Miejskiego Śmigla lub na
rachunek Gminy, do dnia 15 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXV/219/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
Wiesław Kasperski

