Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 754/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się 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 od
opłat, jak również tryb ich pobierania.
§ 2. Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należy do
zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się przez 5 dni w tygodniu
w zależności od potrzeb.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Namysłowie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej
osoby (np. członka rodziny, lekarza, pielęgniarki środowiskowej) lub z urzędu na wniosek pracownika
socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
3. Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
przeprowadzony wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej.

jest

4. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację
materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarskiego
lekarza pierwszego kontaktu wskazującego na konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów
potwierdzających sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym
zaświadczenia lekarskiego lekarza specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz rodzaj schorzeń.
6. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala
pracownik socjalny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych na ten cel środków
finansowych w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
7. W przypadku, gdy wniosek dotyczy przyznania usług opiekuńczych osobie, o której mowa
w § 3 ust. 2 Uchwały, wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo udokumentować sytuację rodzinną
dochodową takiej osoby oraz osób zobowiązanych do alimentacji na jej rzecz.
§ 4. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne przysługują nieodpłatnie osobie uprawnionej:
1) której dochód uzyskiwany przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadający na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy;
2) samotnie gospodarującej, która ukończyła 90 lat.
§ 5. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę uprawnioną, z zastrzeżeniem § 4, określają
wskaźniki odpłatności za każdą godzinę świadczonej usługi opiekuńczej zawarte w tabeli Nr 1.
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Tabela Nr 1

Dochód na osobę wyrażony w procentach
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy
powyżej 100 %– 120 %
powyżej 120 % – 150 %
powyżej 150 % – 200 %
powyżej 200 % – 250 %
powyżej 250 % – 300 %
powyżej 300 % - 400 %
powyżej 400 %

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od stawki
za 1 godzinę usługi opiekuńczej
Osoba samotnie
Osoba w rodzinie
gospodarująca
8%
10 %
15 %
15 %
25 %
30%
30 %
45 %
40 %
60 %
50 %
80 %
100 %
100 %

§ 6. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę uprawnioną, z zastrzeżeniem § 4, określają
wskaźniki odpłatności za każdą godzinę świadczonej specjalistycznej usługi opiekuńczej zawarte w tabeli
Nr 2:
Tabela Nr 2

Dochód na osobę wyrażony w procentach
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy
powyżej 100 %– 120 %
powyżej 120 % – 150 %
powyżej 150 % – 200 %
powyżej 200 % – 250 %
powyżej 250 % – 300 %
powyżej 300 % - 400 %
powyżej 400 %

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od stawki
za 1 godzinę usługi opiekuńczej
Osoba samotnie
Osoba w rodzinie
gospodarująca
8%
10 %
15 %
15 %
25 %
30%
30 %
45 %
40 %
60 %
50 %
80 %
100 %
100 %

§ 7. 1. Stawkę za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się
w oparciu o analizę kosztów tych usług, bądź w wyniku przeprowadzonego, na podstawie odrębnych
przepisów, zamówienia publicznego lub otwarty konkurs na realizację zadania publicznego.
2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki, o której
mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności wyrażonego w procentach, określonego w tabelach Nr 1 i Nr 2,
oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
§ 8. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przelewem na
rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w terminie do dziesięciu dni od daty
otrzymania rachunku.
§ 9. Osoba uprawniona, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, może być częściowo
lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłatności za usługi określone w § 5 i § 6, z zastrzeżeniem § 4,
jeżeli:
1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby
wynika, że opłata za usługi stanowiłaby dla niej nadmierne obciążenie;
2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVI/348/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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