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Poz. 4455
UCHWAŁA NR XLVI/376/2013
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/376/2013

Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 20 grudnia 2013r.
Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
§ 1.
Usługi opiekuńcze w miejscu przysługują:
1. Osobom samotnie gospodarującym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2. Osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, zstępni, wstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z
otoczeniem.
§ 3.
Zakres przyznawanej pomocy i liczba godzin świadczonych dziennie usług jest uzależniona od
sprawności fizycznej danej osoby objętej pomocą usługową, możliwości rodziny co do zapewnienia
opieki oraz możliwości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
§ 4.
Usługi opiekuńcze, jako świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane są w formie w
formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego .
§ 5.
Koszt świadczenia jednej godziny usług opiekuńczych w danym roku ustala się jako iloraz wydatków
poniesionych na realizację usług opiekuńczych w roku poprzedzającym i liczby godzin
wypracowanych w tymże roku przez zatrudnione opiekunki.
§ 6.
1.Usługi opiekuńcze nieodpłatne przysługują świadczeniobiorcom, których dochód na 1 osobę w
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej.
2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90
lat.
§ 7.
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Świadczeniobiorcy niespełniający warunków o których mowa w § 6 ponoszą odpłatność w
wysokościach określonych w tabeli, przy uwzględnieniu sposobu ustalania kosztu 1 godziny usług w
sposób określony w § 5.
Dochód na osobę w rodzinie
Wysokość odpłatności liczona w % od
Lp. (przekracza kryterium dochodowe o kosztu usługo - godziny
którym mowa w art. 8. ust. 1 ustawy o Osobie
samotnie Osobie w rodzinie
pomocy społecznej)
gospodarującej
1
Poniżej 100 %
0%
0%
2
od 101 – 150 %
10 %
10 %
3
od 151 – 200 %
20 %
20 %
4
od 201 – 250 %
30 %
30 %
5
od 251 – 300 %
40 %
40 %
6
od 301 – 350 %
50 %
50 %
7
od 351 – 400 %
60 %
60 %
8
od 401 – 450 %
70 %
70 %
9
od 451 – 500 %
80 %
80 %
10 od 501 – 550 %
90 %
90 %
11 powyżej 550 %
100 %
100 %
§ 8.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, świadczeniobiorca na jego wniosek, lub na
wniosek pracownika socjalnego może być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia
odpłatności za usługi, w szczególności ze względu na:
 Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 Konieczność objęcia pomocą usługową więcej niż jedną osobę w rodzinie,
 Znaczne koszty leczenia,
 Zdarzenie losowe.
2. Decyzję w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłaty podejmuje Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o ustalenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
§ 9.
Odpłatność za usługi dokonywana jest w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stąporkowie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

