Uchwała Nr XXII/190/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 września 2004r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , trybu ich
pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z 2002 r.Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984 i
Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 Nr 162 , poz. 1568 oraz z 2004 r.
Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 , poz. 1001).
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwiają zapewnienie kontaktu z otoczeniem
zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób wymagających opieki.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie :
a) samotnej , która z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich
a jest jej pozbawiona ,
b)

samotnie gospodarującej , która wymaga pomocy innych osób , a rodzina , a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek , wstępni , zstępni zwani dalej zobowiązanymi nie mogą takiej
pomocy zapewnić z powodu :
- niezamieszkiwania w miejscowości zamieszkania osoby uprawnionej do usług ,
- świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy , umowy o dzieło , prowadzenia działalności
gospodarczej lub wykonywania innych czynności zarobkowych , choroby albo
niepełnosprawności osoby zobowiązanej.

c) w rodzinie , która wymaga pomocy osób drugich a rodzina wspólnie zamieszkująca z powodu
wieku , niepełnosprawności , długotrwałej choroby , pracy zawodowej nie może takiej pomocy
zapewnić.
§ 3. Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje
się na wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej , jej
przedstawiciela ustawowego albo innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej jak również z urzędu
na wniosek pracownika socjalnego ; w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza domowego oraz
na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w formie decyzji administracyjnej zawierającej :
- zakres usług,
- ilość godzin ustaloną w porozumieniu z klientem,
- wysokość odpłatności za świadczone usługi,
- inne części składowe decyzji , uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego.
§ 5. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę , w zależności od posiadanego dochodu
miesięcznego.
§ 6. 1. Zwalnia się całkowicie od opłat za usługi opiekuńcze osoby , o których mowa w § 1
ust. 2 jeżeli dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby nie spełniające warunków , o których mowa w ust. 1 zwracają wydatki za usługi
opiekuńcze na poniższych zasadach.

Tabela odpłatności za świadczone usługi

% dochód gwarantowany na
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Powyżej 401
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100

100

§ 7.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach , zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu
wydatków na usługi opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Działdowie na wniosek pracownika socjalnego może zwolnić z odpłatności
całkowicie lub częściowo zwłaszcza ze względu na :
1. Udokumentowany fakt ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki , środki
higieniczne lub opłat za leczenie , zwłaszcza w przypadku osób samotnych lub przewlekle chorych.
2. Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub
ośrodku wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczorehabilitacyjnych.
3. Więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych , w tym co najmniej jedną przewlekle chorą.
§ 8. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Działdowie co najmniej raz w roku na podstawie sporządzonej kalkulacji.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXI/374/01 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 28 grudnia
2001r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odplatności za usługi opiekuńcze ,
zasad częściowego lub całkowitego naliczania opłat oraz trybu ich pobierania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

