„UCHWAŁA NR XX/197/04
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 10 września 2004r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.”

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz 220, Dz.U. Nr
62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568: z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz.1203) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr
64, poz. 593, Dz.U. Nr 99, poz. 1001), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§1.Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych, w brzmieniu
ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2.Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe
zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania tych opłat,
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§3.Traci moc uchwała Nr 109/XXI/95 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia
1995r. w sprawie usług opiekuńczych, zmieniona Uchwałą Nr 211/XXXVII/97 Rady
Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 1997r. i zmieniona uchwałą Nr 35/IV/2003r. Rady
Miejskiej
w Głownie z dnia 11 lutego 2003r.
§4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004r. i podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głownie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie
Albert Waśkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/197/04
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 10 września 2004r.
Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych
§1.Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
do ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych.
§2.Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
do dokonywania wyboru podmiotu wykonującego usługi opiekuńcze.
§3.Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla mieszkańców
Głowna - osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz dla osób, które
wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
§4.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§5.Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej,
jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Usługi mogą być również
przyznane z urzędu.
§6.Prawo do usług opiekuńczych przyznawane jest w formie decyzji
administracyjnej określającej szczegółowo: wymiar i zakres świadczonych
usług, aktualnie obowiązującą cenę godziny usług oraz wysokość odpłatności
ponoszonej przez świadczeniobiorcę za jej wykonanie.
§7.Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu
zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej
jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych
w budżecie miasta na ten cel.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /197/04

Rady

Miejskiej

w

Głownie
z dnia 10 września
2004r.
Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe zasady
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania tych
opłat
§1. Świadczenia w formie usług opiekuńczych są odpłatne. Cena za jedną godzinę
usługi opiekuńczej jest negocjowana z realizatorami usług, z którymi zawarte zostały
umowy na ich wykonanie.
§2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych
uzależnionych od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o
świadczenie.
§3. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium
dochodowego lub równy jest kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
§4. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium
dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność
za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:
Wysokość dochodu w stosunku do
kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pom. społecznej
do 100%
powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

Wysokość odpłatności
za jedną godzinę usługi
liczona od ceny usługi
nieodpłatnie
nieodpłatnie
10 %
15 %
60 %
100 %

§5. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w
zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Wysokość dochodu w stosunku do
kryterium dochodowego określonego

Wysokość odpłatności
za jedną godzinę usługi

w art. 8 ust. 1 ustawy o pom. społecznej
do 100%
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250%

liczona od ceny usługi
nieodpłatnie
10 %
30 %
50 %
100 %

§6. Wysokość odpłatności za usługi świadczone w dni ustawowo wolne od pracy oraz
niedziele i święta zwiększona jest o 100% w stosunku do stawki wynikającej z tabel
zawartych w § 4 i w § 5 niniejszego załącznika.
§7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek pracownika socjalnego
może zmniejszyć lub osobę zwolnić z ponoszenia odpłatności na czas określony i w
sytuacji, gdy uiszczenie odpłatności stanowiłoby dla osoby korzystającej z usług
opiekuńczych nadmierne obciążenie.
§8. Upoważnia się podmiot świadczący usługi opiekuńcze na zlecenie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej do nieodpłatnego inkasowania należności od
podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze oraz odprowadzanie tych
należności na rachunek bankowy zleceniodawcy w terminach miesięcznych z dołu do
10-go dnia każdego miesiąca.
§9. Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia następnego
miesiąca, w którym dokonana została przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych - opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” albo od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” obwieszenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego dotyczącego zweryfikowanych kwot kryterium dochodowego,
stanowiących podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej.

