UCHWAŁA NR XXVII/295/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 marca 2017 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 oraz trybu
ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50
ust. 1 - 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) Rada
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebnicy lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza Gminy Trzebnica.
§ 2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom
uprawnionym, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy
społecznej.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze.
2. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) wykonanie usług zleca się osobie fizycznej
w ramach umowy – zlecenia (tzw. „pomoc sąsiedzka).
§ 4. Zakres i wymiar usług oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się na podstawie:
1) oceny sytuacji bytowej i potrzeb świadczeniobiorcy;
2) oceny możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę;
3) oceny możliwości zapewnienia usług w ramach systemu służby zdrowia i systemu oświaty.
§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub
odpłatnie – w zależności od sytuacji osobistej i materialnej świadczeniobiorcy.
§ 6. 1.
Odpłatność za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne jest uzależniona od posiadanego
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadającego na osobę w rodzinie oraz liczby godzin usług.
2. Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu
kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1
i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych
w przepisach wymienionej ustawy.
3.

Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 13,00 zł.

4.

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł.

5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, wskaźnika odpłatności określonego
w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
§ 7. Wysokość odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
określa tabela odpłatności stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 8. 1.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może zostać częściowo lub
całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności.
2.

Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje:

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczy lub specjalistycznych usług
opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji
świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;
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2) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża
egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z:
potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem
lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu
dowodami zakupu.
3.

Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje:

1) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie
domowym;
2) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które
spowodowały straty materialne,
3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce,
4) inne uzasadnione okoliczności, tj. konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych
wydatków, których wysokość powoduje znaczne obciążenie materialne dla świadczeniobiorcy (min. zakup
lekarstw, koszty leczenia, rehabilitacji, wydatków mieszkaniowych, itp.).
§ 9. Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części, następuje na czas określony, chyba że po
upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, świadczeniobiorca udokumentuje dalsze spełnianie
kryteriów, o których mowa w § 7 niniejszej Uchwały.
§ 10. Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności następuje na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebnicy lub innej osoby upoważnionej przez Burmistrza Gminy Trzebnica.
§ 11. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przelewem
na rachunek bankowy.
§ 12. Traci moc Uchwała XXV/272/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2017 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 oraz trybu ich pobierania.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/295/17
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 marca 2017 r.
TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Dochód osoby samotnie gospodarującej w % w stosunku do
kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
powyżej 101 % do 150 %
powyżej 151 % do 170 %
powyżej 171 % do 200 %
powyżej 201 % do 250 %
powyżej 251 % do 300 %
powyżej 301 % do 400 %
Powyżej 400 %
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Wysokość odpłatności liczona
od kosztu usługi w procentach
Osoby samotne lub
Osoby
samotnie gospodarujące w rodzinie
bezpłatnie
bezpłatnie
10 %
20 %
15 %
25 %
20 %
30%
35 %
45 %
40 %
50 %
45 %
55 %
100 %
100 %
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UZASADNIENIE
uchwały 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 oraz trybu ich pobierania

W związku art. 50 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz.930 z późn. zm.) Proponuje się projekt nowej Uchwały określającej szczegółowe warunki
przyznawania i 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 z opłat oraz tryb ich pobierania.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że uchylona Uchwała Nr XXIII/262/04 Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 25 listopada obowiązująca od 2004 roku w sprawie określenia zasad
przyznawania oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących
w zakresie zadań własnych gminy zawierała zapis dotyczący pełnej odpłatności za jedną godzinę
usług opiekuńczych w kwocie 10,50 zł nie była dotychczas zmieniana. W związku
z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
zaszła konieczność podniesienia minimalnej stawki godzinowej do wysokości 13 zł za każdą
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, co automatycznie powoduje konieczność
podniesienia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych z kwoty 10,50 zł na kwotę 13 zł.
Jednocześnie podwyższa się także pełną odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług
opiekuńczych z kwoty 20 zł na kwotę 25 zł. Podwyższenie kwoty za 1 godzinę specjalistycznych
usług opiekuńczych wynika z faktu, iż usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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