DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 3812

Data: 2015-04-22 12:23:56

UCHWAŁA NR IV/13/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy
Na podstawie art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r. poz.163) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania.
2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 162),
2) świadczeniobiorca - osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
3) kryterium dochodowe - odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy,
4) dochód - dochód określony w art. 8 ust. 3-12 ustawy.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje Centrum Pomocy Socjalnej
w Sokołowie Podlaskim zgodnie z obowiązującą ustawą i niniejszą uchwałą.
§ 3. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego a także
z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie:
1) wywiadu środowiskowego wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu świadczeniobiorcy i osób wspólnie zamieszkałych;
2) zaświadczenia lekarskiego, przy czym:
a) w przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu bądź innego lekarz prowadzącego (poza osobami, które ukończyły 80 lat lub posiadają I grupę inwalidzką lub
znaczny stopień niepełnosprawności),
b) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę
określające zakres oraz wymiar godzinowy usług.
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3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich realizacji oraz wysokość
odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa decyzja administracyjna w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;
2) opinię lekarza o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub
wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych;
3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę.
§ 4. 1. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:
Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego
odpowiednio osoby samotnie gospodarującej bądź osoby w rodzinie
do 100% kryterium dochodowego
100% - 150%
150,01% - 200%
200,01% - 250%
250,01% - 300%
300,01% - 350%
350,01% - 400%
400,01% - 450%
450,01% - 500%
500,01% - 600%
600,01% - 700%
Powyżej 700,01%

Wysokość odpłatności w procentach
liczonych od kosztu 1 godziny usług
Bezpłatnie
4%
7%
9%
12%
15%
20%
22%
30%
45%
55%
100%

2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2 % najniższej emerytury, której wysokość jest określana w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2,4 % najniższej
emerytury, której wysokość jest określana w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. W przypadku waloryzacji rent i emerytur zmiana kosztu, o którym mowa w ust.2 następuje od następnego
miesiąca po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji.
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy lub bezpośrednio na konto bieżące Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim do dnia 15 każdego następnego
miesiąca po miesiącu, w którym świadczone były usługi.
6. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w ust.3, stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy
osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.
§ 5. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego,
Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej może na czas określony, zwolnić świadczeniobiorcę całkowicie lub
częściowo z ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku:
1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej po
przedstawieniu dowodu wpłaty;
2) poniesienia straty przez świadczeniobiorcę w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
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3) gdy świadczeniobiorca lub więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych realizowanych przez przynajmniej dwóch specjalistów, przy czym całkowite zwolnienie z odpłatności dotyczy jednej z wybranych usług;
4) innych przyczyn znacznie zwiększających koszty utrzymania osoby lub rodziny.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/123/2004 Rady Miejskiej
w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat ze zmianami (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2004r., Nr 190, poz.4997).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do stawek opłat należnych od pierwszego miesiąca po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

