
Uchwała nr XXII/367/12 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1 - 6, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami)oraz w związku z art. 18 ust.

2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.,

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu ustala, co następuje:

§ 1. 1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,

a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie

usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  przyznanych  w drodze  decyzji

administracyjnej.

2. Pierwszeństwo  korzystania  z tego  rodzaju  usług  przysługuje  osobom  samotnym  lub  samotnie

zamieszkującym.

3. W decyzji  przyznającej  usługi  opiekuńcze  ustala  się  ich  rodzaj,  zakres,  okres  na  jaki  przyznano

świadczenie, miejsce świadczenia usług, liczbę godzin przyznanych usług w wymiarze dziennym. W decyzji

rozstrzyga się także o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  w Gostyniu  za  wykonanie  usługi,  wysokości  odpłatności  za  jedną  godzinę  usługi  oraz  tryb

pobierania opłaty.

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest mieszkańcom gminy Gostyń na wniosek

osoby  zainteresowanej,  jej  przedstawiciela  ustawowego,  innej  osoby,  a także  z urzędu,  za zgodą osoby

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Szczegółowego  rozpoznania  potrzeb  osób  w zakresie  pomocy  w formie  usług  dokonuje  Ośrodek

poprzez  pracowników  socjalnych,  uwzględniając  indywidualne  potrzeby  tych  osób,  schorzenia  lub

niepełnosprawność oraz zalecenia lekarza.

§ 3. 1. Odpłatność  za  usługi  ustalana jest  miesięcznie  na podstawie  obowiązującej  ceny za godzinę

świadczenia usług.

2. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa

w ust. 1 i wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w tabeli w § 4 ust. 2 oraz liczby

godzin usług opiekuńczych faktycznie świadczonych w danym miesiącu.



3. Osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, nie ponoszą

opłat za usługi, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza

kryterium  dochodowego  określonego  w art.  8 ust.  1 i  2 ustawy  o pomocy  społecznej,  które  podlegają

weryfikacji na zasadach określonych w art. 9 tej ustawy.

§ 4. 1. Minimalny  poziom  dochodu,  od  którego  jest  obliczana  wysokość  odpłatności,  odpowiada

aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art.

8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby  korzystające  z usług  opiekuńczych  i specjalistycznych  usług  opiekuńczych  świadczonych

w miejscu  zamieszkania  ponoszą  opłatę  w zależności  od  posiadanego  dochodu  na  osobę  w rodzinie

w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód  w %  kwoty  stanowiącej  kryterium  dochodowe

kwalifikujące  do  otrzymania  świadczeń  z pomocy  społecznej

zgodnie z § 4.1

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny za

1 godzinę usługi dla:

Osoby  samotnie

gospodarujące

Osoby  gospodarujące

w rodzinie

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 100 % do 150% 10% 20%

powyżej 150% do 200 % 20% 40%

powyżej 200 % do 250 % 30% 60%

powyżej 250 % do 300 % 50% 80%

powyżej 300% do 350 % 80% 100%

powyżej 350 % 100% 100%

§ 5. 1. Osobom z orzeczoną I grupą inwalidzką, kombatantom lub osobom powyżej 80 roku życia na ich

wniosek lub członka rodziny albo pracownika socjalnego może zostać ustalona niższa odpłatność jednak nie

większa niż o jeden przedział dochodowy.

2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osoba  korzystająca  z usług  opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych lub osoba wymieniona w § 8 może na wniosek lub z urzędu zostać na

czas określony częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi opiekuńcze, w szczególności ze względu

na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce leczniczo-

rehabilitacyjnej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, rodzinie zastępczej lub w ośrodku wsparcia,



2) fakt  objęcia  świadczeniami  z pomocy  społecznej  w formie  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych

usług opiekuńczych co najmniej dwóch osób w rodzinie,

3) zaistnienie  szczególnych  okoliczności  wynikających  z długotrwałej  choroby,  bezrobocia,

niepełnosprawności,  śmierci  członka  rodziny,  strat  materialnych  powstałych  w wyniku  zdarzenia

losowego lub klęski żywiołowej.

§ 6. Kwoty przedstawione w tabeli w § 4 podlegają weryfikacji na zasadach określonych w art. 9 ustawy

o pomocy społecznej.

§ 7. 1. Opłata  za  usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  uiszczana  jest  na  rachunek

bankowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, w rozliczeniach miesięcznych przez

osobę korzystającą z usług do ostatniego dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

Za  dzień  płatności  uważa  się  dzień  wpływu  środków  pieniężnych  na  rachunek  bankowy  MGOPS

w Gostyniu.

2. W przypadku nieuregulowania należności wobec MGOPS w Gostyniu w określonym terminie wysyłane

jest pisemne upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy

na drogę postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie wszczęte po upływie 7 dni od dnia

doręczenia tego upomnienia.

3. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego.

4. Wpłaty dokonane na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu za świadczone

usługi przekazywane są na rachunek bankowy jednostki nadrzędnej tj. Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

§ 8. W  przypadku  śmierci  osoby  korzystającej  z usług  opiekuńczych,  spadkobiercy  mają  obowiązek

zwrotu wydatków za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości wynikającej z decyzji, zgodnie z art. 96

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem § 5 niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi MGOPS w Gostyniu.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXV/333/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie

ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań

własnych gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady



Miejskiej

Jerzy Woźniakowski

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXII/367/12

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 9 listopada 2012 roku

w  sprawie  zasad  przyznawania  i ustalenia  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi

opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W  dniu  1 października  2012  roku  weszło  w życie  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  w sprawie

zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych  oraz  kwot  świadczeń  pieniężnych  z pomocy  społecznej,  które

ustala kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 542 zł,

b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł.

Kryterium  ma  zastosowanie  przy  wyliczaniu  dochodu  rodziny  oraz  ustalaniu  wysokości  opłaty  za

świadczone usługi zawarte w tabeli w § 4.

W dotychczasowej uchwale dochody określane były w złotych, natomiast procentowe ujęcie kryteriów

pozwoli na bieżąco uaktualniać zmiany kryteriów dochodowych.

W  sierpniu  2012  roku  zostało  przeprowadzone  badanie  ankietowe  wśród  osób  korzystających  ze

wszystkich rodzajów usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Celem badania było przede

wszystkim uzyskanie odpowiedzi  na pytania dotyczące jakości świadczonych usług, zadowolenia klientów

z uzyskanych świadczeń oraz poznanie opinii klientów na temat wysokości odpłatności za świadczone usługi.



Zgodnie  z art.  50  pkt  6 regulowana  jest  możliwość  czasowego  umniejszenia  opłat  w szczególnie

uzasadnionych sytuacjach życiowych, jak również tryb ich pobierania.

Zgodnie z art. 96 określa się zasady zwrotu wydatków z masy spadkowej.

Pomoc  w formie  usług  opiekuńczych  stanowi  pewną  alternatywę  i pomaga  utrzymać  w środowisku

lokalnym osoby starsze lub chore, aby nie musiały korzystać z domu pomocy społecznej.

Wsparcie osób i rodzin w ich rodzinnym środowisku jest najbardziej wskazaną i ekonomiczną formą usług

społecznych.


