UCHWAŁA NR XLV/548/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie określenia 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
z 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 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy
społecznej
(t.j.
Dz. U.
z 2017 r.
poz. 1769
z późn.
zm.)
Rada
Miejska
w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe warunki przyznawania
i odpłatności za usług opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 2.
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po ustaleniu, że zachodzą
przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej do ich udzielenia.
2. W szczególności uprawnionymi do korzystania z pomocy w postaci usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych są:
1) osoby obłożnie chore o najwyższym stopniu dysfunkcji organizmu, z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności niezdolne do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb życiowych,
2) osoby z ograniczoną sprawnością ruchową z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, częściowo
zdolne do zaspokajania swoich potrzeb życiowych lecz wymagające pomocy przy wykonywaniu bieżących,
codziennych czynności domowych,
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocą, o której mowa w ust. 1, mogą zostać
objęte rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne i z tego powodu wymagające pomocy
przy sprawowaniu bezpośredniej opieki i pielęgnacji,
4. Usługi opiekuńcze obejmują swoim zakresem zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
6. Uprawnienie do przyznania usług specjalistycznych lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza musi
wynikać z zaświadczenia wydanego przez lekarza
rodzinnego lub lekarza specjalistę, w którym
określony został stan zdrowia, rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności.
§ 3.
1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 21,90 zł.
2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 21,90 zł.
§ 4.
1. Usługi opiekuńcze lub usługi specjalistyczne mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub
częściowo odpłatnie.
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2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej
usługami oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
§ 5.
1. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę
w rodzinie
nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.), usługi opiekuńcze świadczone są
nieodpłatnie.
2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę
w rodzinie
przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.), odpłatność za usługi opiekuńcze jest zależna od
dochodu, a jej wysokość kształtuje się według zasad określonych w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 6.
Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
stanowi iloczyn godzin faktycznie świadczonych usług w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług
określonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały oraz wskaźnika odpłatności określonego w tabeli, o której
mowa w § 5 ust.2.
§ 7.
Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uiszczana jest na rachunek
bankowy
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Krzeszowicach,
w rozliczeniach
miesięcznych, przez osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności – w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym były świadczone usługi.
§ 8.
1. Świadczeniobiorca lub osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności może zostać częściowo zwolniony
z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na czas określony lub nieokreślony,
jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) poniesienie przez świadczeniobiorcę strat w wyniku zdarzenia losowego,
2) występowanie w rodzinie świadczeniobiorcy więcej niż jednej osoby wymagającej pomocy w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej lub
ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo - wychowawczej, leczniczo - rehabilitacyjnej, opiekuńczo leczniczej lub pielęgnacyjno - opiekuńczej,
4) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, że odpłatność za te usługi
zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie,
5) ponoszenie stałych i niezbędnych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy,
związanych z :
- potrzebami mieszkaniowymi,
- leczeniem, rehabilitacją , zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych
2. Świadczeniobiorca lub osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności może zostać całkowicie
zwolniony z odpłatności za usługi opiekuńcze na czas określony lub nieokreślony, jeżeli występuje więcej
niż jedna przesłanka określona w ust. 1.
3. W sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające
okoliczności podane we wniosku i zasadność zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności.
4. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach - na wniosek osoby objętej usługami, jej
przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.
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§ 9.
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2011 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
z opłat, jak również trybu ich pobierania ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. nr 566, poz. 6176 z późn.
zm.),
2) Uchwała Nr XXXVI/453/2017. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej na
2018 rok ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 6905)
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 11.
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Adam Godyń
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Załącznik do uchwały Nr XLV/548/2018
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 24 maja 2018 r.
Procentowy wskaźnik wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
w zależności od dochodu

Dochód w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
do 100%
powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 150%
powyżej 150% do 175%
powyżej 175% do 200%
powyżej 200% do 225%
powyżej 225% do 250%
powyżej 250% do 275%
powyżej 275% do 300%
powyżej 300% do 325%
powyżej 325% do 350%
powyżej 350% do 375%
powyżej 375% do 400%
powyżej 400% do 450%
powyżej 400%

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
Osoby samotnie
Osoby samotnie gospodarujące
gospodarujące
Osoby gospodarujące
i posiadające wstępnych
i nieposiadające wstępnych
w rodzinie
i zstępnych
i zstępnych
nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
3%
3%
5%
5%
5%
7%
7%
10%
15%
10%
15%
20%
15%
20%
25%
20%
25%
30%
25%
30%
35%
30%
35%
40%
35%
40%
45%
40%
45%
50%
50%
55%
60%
60%
65%
70%
80%
80%
85%
100%
100%
100%
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