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Poz. 4573
UCHWAŁA NR VII/61/2019
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pięć dni w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.
§ 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu osoby samotnej, samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie wg poniższej tabeli:

Dochód na osobę
w rodzinie, % dochodu
ustalony wg
art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej
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Powyżej 400% do 500%
Powyżej 500%
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§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14,00 zł.
2. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kwoty o której mowa w ust. 3, wskaźnika
odpłatności wskazanego w tabeli zawartej w § 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
3. Należność za wykonane usługi opiekuńcze świadczeniobiorca jest zobowiązany wpłacić na rachunek
bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym usługi były wykonane.
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§ 4. 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie może zwolnić częściowo lub
całkowicie świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat w przypadku:
1) poniesienia przez świadczeniobiorcę strat w wyniku zdarzenia losowego;
2) występowania w rodzinie świadczeniobiorcy więcej niż jednej osoby wymagającej pomocy w formie usług
opiekuńczych;
3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej
lub ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu
dowodu wpłaty;
4) konieczności zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych w wysokim
wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie
gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;
5) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji
świadczeniobiorcy związanych z:
a) potrzebami mieszkaniowymi,
b) procesem leczenia, w tym koniecznością stosowania specjalnej diety, rehabilitacji, zakupu leków, opału,
artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, po przedstawieniu dowodów zakupu lub opłat,
6) ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem osobie korzystającej z usług
dodatkowej opieki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/230/2004 Rady Miejskiej Mławy z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja2019 r.
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