UCHWAŁA NR XII/85/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie : określenia 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 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 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693,
2192, 2354, 2529, z 2019 r. 271, 730, 752) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
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. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dalszej części uchwały zwane będą usługami opiekuńczymi
i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
§ 2.
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego,
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Usługobiorca ponosi odpłatność wyłącznie za usługi wykonane, okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc
kalendarzowy.
§ 3.
1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
ponoszonej przez Usługobiorcę, określa się według poniższej tabeli:
Lp.

Procent dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny
w stosunku do kryterium dochodowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

powyżej 100 do 110
powyżej 110 do 155
powyżej 155 do 180
powyżej 180 do 200
powyżej 200 do 210
powyżej 210 do 225
powyżej 225 do 240
powyżej 240 do 255
powyżej 255 do 300
powyżej 300 do 350
powyżej 350

Procentowa wysokość odpłatności za jedną godzinę usług
opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych
Osoby samotnie gospodarujące
Osoby w rodzinie
1
5
7
17
14
24
19
29
22
32
27
37
34
44
40
50
50
60
65
75
100
100

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszący
odpowiednio:
- 2.1. w przypadku usług opiekuńczych 19,90 zł.
- 2.2. w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 30 zł.
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§ 4.
1. Usługobiorca może zostać częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w sytuacjach gdy:
- 1.1. istnieje konieczność zabezpieczenia Usługobiorcy usługami w wysokim wymiarze, powodującym, iż
odpłatność za nie zagraża prawidłowej egzystencji ww. lub jego rodziny, z którą prowadzi on wspólne
gospodarstwo,
- 1.2. istnieje konieczność świadczenia usług u więcej niż jednego Usługobiorcy w tym samym gospodarstwie
domowym,
- 1.3. istnieje konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość
zagraża prawidłowej egzystencji Usługobiorcy lub jego rodziny, z którą prowadzi on wspólne gospodarstwo,
związanych z:
- 1.3.1. potrzebami mieszkaniowymi,
- 1.3.2. przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji,
- 1.3.3. zakupem lekarstw, środków higienicznych lub pielęgnacyjnych, stosowaniem zaleconej diety, pod
warunkiem jednak udokumentowania ponoszenia ww. wydatków,
- 1.4. istnieje konieczność ponoszenia znacznej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia lub innej placówce.
2. Usługobiorca może zostać całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w sytuacjach gdy:
- 2.1. wystąpiło zdarzenie losowe lub klęska żywiołowa, powodujące znaczne, udokumentowane straty materialne
u ww. lub jego rodziny, z którą prowadzi on wspólne gospodarstwo,
- 2.2. realizacja usług odbywa się w ramach projektów lub programów współfinansowanych
ze środków pomocowych instytucji Unii Europejskiej lub innych podmiotów zagranicznych.
§ 5.
Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi dochód gminy miejskiej
Bartoszyce i, po pobraniu, jest przekazywana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bartoszycach, na jej rachunek bankowy.
§ 6.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 135/XXV/04 Rady Miasta
w Bartoszycach z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji świadczeń w ramach
zadań własnych Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
Nr 143 poz. 1787 z późn. zmian.).
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Dubicki
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