
Projekt

z dnia  22 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 22 stycznia 2020 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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1  i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późniejszymi zmianami) w związku z art.17 
ust.1 pkt 11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz.1690 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą 
przesłanki do ich udzielenia  wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz okres i miejsce ich 
świadczenia ustala się opierając się na:

a) ocenie sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzonej na podstawie wywiadu 
środowiskowego,

b) ocenie możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

c) dokumentacji potwierdzającej sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza wydaną 
w formie zaświadczenia o zaleceniu usług opiekuńczych lub wskazaniach do specjalistycznych 
usług opiekuńczych.

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni robocze 
i wolne od pracy (soboty, niedziele, święta).

§ 4. Wysokość opłaty za godzinę usług opiekuńczych wynosi 17zł, a w soboty, niedziele i święta 
19zł, zaś w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 20zł a w soboty, niedziele i  święta 22zł.

§ 5. 1. Wysokość odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych określa tabela, która  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w ramach 
projektów, programów współfinansowanych ze środków unijnych lub pochodzących z innych źródeł, 
regulują zasady zawarte w tych programach.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  świadczeniobiorca może zostać częściowo 
zwolniony z ponoszenia odpłatności, jeżeli zachodzi konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy 
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, 
powodującym iż odpłatność za te usługi zagraża prawidłowej egzystencji świadczeniobiorcy samotnie 
gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może zostać zwolniony 
całkowicie z ponoszenia odpłatności, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:
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a) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które 
spowodowały straty materialne;

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,ośrodku 
wsparcia lub inne placówce opiekuńczej, po udokumentowaniu dowodem wpłaty,jeżeli ponoszona 
odpłatność zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub 
świadczeniobiorcy w rodzinie.

§ 8. Traci moc uchwała  Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego,  nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Wysokość opłat w % od ceny usługi dla
osób samotnych i samotnie gospodarujących osób w rodzinie
dochód na osobę netto  % odpłatności dochód na osobę netto  % odpłatności
 - do wysokości kryterium dochodowego
   z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy      
   społecznej

nieodpłatnie - do wysokości kryterium dochodowego
  z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy    
  społecznej

nieodpłatnie

 - powyżej kryterium dochodowego do 145% 4 - powyżej kryterium dochodowego do 163 % 15
- powyżej 145 - 180 % 6 - powyżej 163 - 227 % 20
- powyżej 180 - 215 % 10 - powyżej 227 - 290 % 30
- powyżej 215 - 255 % 25 - powyżej 290 - 353 % 50
- powyżej 255 - 270 % 55 - powyżej 353 - 416 % 70
- powyżej 270 - 300 % 75 - powyżej 416 - 480 % 90
- powyżej 300 % 100 - powyżej 480 % 100
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