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UCHWAŁA NR XXII/74/16
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2016 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 od opłat, jak również
trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016,
poz. 446) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930
ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej usługami opiekuńczymi przyznawane są na następujących zasadach:
1) kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze decyzją administracyjną na podstawie
wywiadu środowiskowego sporządzonego na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź z urzędu.
2) usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania usługobiorcy w dni robocze, a także o ile zachodzi taka konieczność, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
3) usługi opiekuńcze przyznawane są na czas jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres zależny od stanu zdrowia i sprawności ruchowej usługobiorcy.
4) dzienna ilość świadczonych usług u jednego usługobiorcy nie powinna przekraczać 8 godzin w ciągu doby.
5) usługi opiekuńcze sprawowane są przez osoby fizyczne, gwarantujące rzetelne ich wykonywanie, będące
w rozeznaniu kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wskazane przez usługobiorcę, z którymi kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera umowę zlecenie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
w której określa szczegółowy zakres czynności zleceniobiorcy.
6) ustala się stawkę godzinową za wykonywanie usług opiekuńczych w wysokości 13 zł brutto. Wysokość
stawki godzinowej będzie ulegać zmianie zgodnie z art. 2 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) oraz na podstawie Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej.
7) wypłata wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze następuje w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej lub na wskazane przez zleceniobiorcę konto bankowe w dniu 14-go każdego
miesiąca za miesiąc ubiegły, po uprzednim comiesięcznym skontrolowaniu przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobę przez niego wskazaną efektywności i prawidłowości wykonania usług opiekuńczych u każdego usługobiorcy, co winno być odnotowane na odpowiednim formularzu oraz złożeniu przez
osobę sprawującą usługi oświadczenia o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu.
§ 2. Zasady odpłatności i zwolnienia z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 3. W uzasadnionych przypadkach kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela lub pracownika socjalnego może okresowo zwolnić usługobiorcę częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze w szczególności z uwagi na:
1) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków,
sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją.
§ 4. Należność za korzystanie z usług opiekuńczych wnoszona jest przez usługobiorcę lub jej przedstawiciela na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej do dnia 14 -go każdego miesiąca
za miesiąc ubiegły.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20 sierpnia 2007 roku
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 i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Nazimek
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/74/16
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Tabela określająca zasady odpłatności i zwolnienia z opłat
za korzystanie z usług opiekuńczych

Kryterium dochodowe zgodnie
z art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej

Procent odpłatności
za 1 godzinę dla osoby
samotnie gospodarującej

Procent odpłatności
za 1 godzinę
dla osoby w rodzinie

do 100% kryterium dochodowego

nieodpłatnie

nieodpłatnie

do 150% kryterium dochodowego

nieodpłatnie

20%

od 151% do 200% kryterium
dochodowego

nieodpłatnie

30%

od 201 % do 250% kryterium
dochodowego

15%

40%

od 251% do 350% kryterium
dochodowego

25%

100%

od 351% do 400% kryterium
dochodowego

50%

100%

od 401% do 500% kryterium
dochodowego

80%

100%

powyżej 500% kryterium
dochodowego

100%

100%

