UCHWAŁA NR 11/II/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 05 GRUDNIA 2018 ROKU

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) Rada
Miejska Gminy w Ślesinie u c h w a l a , co następuje:

§1
1.Osobom samotnym, samotnie gospodarującym oraz osobom w rodzinie, które z
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych.
2.Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie mieszkające i nie posiadające
osób zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy członkowie
wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.
§2
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z
otoczeniem.
§3
1.Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za
zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2.Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może
być również przyznana z urzędu.
§4
Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji
rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika
socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego ( rodzinnego) oraz posiadanych
środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.

§5
Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez
świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie.
§6
Ustala się godzinową stawkę będąca podstawa odpłatności za świadczone usługi w
wysokości18 ,00 zł ( słownie: osiemnaście złotych 00/100).

§7
1.Wysokość odpłatności z usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej ora dochodu
osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.
2.Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej oraz osobom, który przekroczyły setny rok życia.
§8
1.Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w § 8 ust. 2 zwracają
poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z tabelą, stanowiąca załącznik do niniejszej
uchwały.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od obowiązku żądania
zwrotu należności za usługi opiekuńcze w całości lub w części, zwłaszcza ze względu
na:
1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług;
2) konieczność ponoszenia opłat z pobyt członka rodziny w jednostce
organizacyjnej pomocy społecznej, placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej;
3) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedna osoba wymagającą
pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle
chorą;
4) podsiadania przez osobę korzystającą z usług znacznego stopnia
niepełnosprawności

§9
Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu wykonywania usługi na konto Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ślesinie wskazane w decyzji administracyjnej lub do kasy Urzędu Miasta
i Gminy w Ślesinie.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ślesinie.
§ 11
Traci moc uchwała nr 164/XVII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2016
r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do usług opiekuńczych od dnia
01.01.2019r.

Załącznik do Uchwały Nr 11/II/18
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 05 grudnia 2018 r.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
Dochód w rodzinie
% kryterium
dochodowego osoby
samotnej,
samotnie gospodarującej
lub
kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie

Wysokość
odpłatności
za jedna godzinę
usługi
% dla osób:

Samotnych

Samotnie
gospodarujących

Osób w
rodzinie

Powyżej 100-150 %

5%

10 %

15 %

Powyżej 150-200 %

10 %

15 %

20 %

Powyżej 200-250 %

15 %

20 %

30 %

Powyżej 250-300 %

20 %

30 %

50 %

Powyżej 300-350 %

30 %

50 %

70 %

Powyżej 350-400 %

50 %

70 %

100 %

Powyżej 400-450 %

70 %

100 %

100 %

Powyżej 500 %

100 %

100 %

100 %

Uzasadnienie do uchwały nr 11/II/18
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 05 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
W myśl art. 50 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy o pomocy społecznej, rada
gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat i trybu ich pobierania.
Rada Miejska Gminy Ślesin przyjęła w uchwale cenę za jedną godzinę usługi oraz
usystematyzowała poszczególne przepisy dotychczas obowiązującej uchwały. Tym
samym w § 12 stwierdzono utratę mocy uchwały Nr 164/XVII/16 Rady Miejskiej Gminy
Ślesin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu
ich pobierania.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

