UCHWAŁA NR XXX/214/04
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust.
1 pkt. 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i 4, art. 101 ust. 3, art. 104 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593
z późn. zm.)
Rada Miasta
na wniosek Burmistrza Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub
ośrodkach opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania lub ośrodkach opiekuńczych mogą być przyznane
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, zstępni, wstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić.
§ 2
1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym.

§ 3
Podstawą otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych jest
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź
innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego, zlecenie lekarskie z opisem stanu zdrowia i konieczności
korzystania z pomocy i opieki osoby drugiej lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności oraz stwierdzenie przez pracownika socjalnego
w toku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego braku rodziny
mogącej zapewnić pomoc, lub sytuacji, gdy rodzina nie może takiej
pomocy zapewnić.
§ 4
Przyznanie usług opiekuńczych musi być poprzedzone wywiadem
środowiskowym ustalającym stan, sytuację rodzinną i materialną osoby
potrzebującej oraz zakres i rodzaj niezbędnej pomocy.
§ 5
1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1. ustawy o pomocy
społecznej.
2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przekracza
kryterium dochodowe podane w ust. 1, wydatki na usługi opiekuńcze
podlegają zwrotowi w części lub w całości od świadczeniobiorcy na
następujących zasadach:
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3. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od
posiadanego dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie:
_____________________________________________________________
%
Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi brutto dla:
kryterium dochodowego ----------------------------------------------------------------------------rodziny wg art. 8 ust. 1
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4. Kryterium dochodowe będące podstawą do ustalania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlega
weryfikacji na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy
społecznej.
§ 6
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu
wydatków stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie
lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS może na
wniosek osoby zobowiązanej lub pracownika socjalnego odstąpić od
żądania takiego zwrotu, w szczególności z powodu:
a) wysokich wydatków na leki, artykuły sanitarne, sprzęt
rehabilitacyjny,
b) potrzeby znacznej ilości godzin usług opiekuńczych spowodowanej
przewlekłą chorobą,
c) innych wysokich wydatków uniemożliwiających korzystanie
z potrzebnych usług,
d) wieku powyżej 90-tego roku życia,
e) brak możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany
chorobowe wieku podeszłego.

§ 7
Opłaty za usługi opiekuńcze winny być wnoszone przez
świadczeniobiorcę do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozliczeniach miesięcznych, do 20-tego dnia każdego miesiąca.
§ 8
1. Zwrot wydatków za udzielone świadczenia następuje w sposób
wskazany w decyzji świadczeniobiorcy.
2. Nie wnoszenie opłat w terminie powoduje wszczęcie postępowania
egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 9
1. Osobom, które wymagają okresowo całodobowej opieki
specjalistycznej i nie istnieje możliwość zapewnienia jej w miejscu
zamieszkania, może być przyznana pomoc w formie całodobowych
usług opiekuńczych w ośrodkach opiekuńczych.
2. Przyznanie wskazanych w ust. 1 usług opiekuńczych następuje
w formie decyzji Dyrektora MOPS poprzedzonej wywiadem
środowiskowym.
3. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach
opiekuńczych ustala się w wysokości 70 % dochodu netto na osobę
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, jednak nie więcej
niż pełny koszt ustalony w placówce.
4. Do okresowego pobytu w ośrodku opiekuńczym nie stanowiącego
pełnego miesiąca stosuje się przeliczniki 1/30 ustalonej odpłatności za
każdą osobę.
§ 10
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
§ 11
1. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/221/97 r. Rady Miasta w Kościerzynie
z dnia 21 maja 1997r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi
opiekuńcze.

2. Decyzje Dyrektora MOPS w Kościerzynie o przyznawaniu usług
opiekuńczych i odpłatności za te usługi wydane przed wejściem
w życie niniejszej uchwały zachowują moc obowiązującą na czas
swojej ważności, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku obliguje gminy
do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione.
W myśl art. 50 ust. 6 Rada Gminy określa w drodze uchwały
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.
Z uwagi na fakt, iż z pomocy w usługach domowych korzystają przede
wszystkim ludzie w podeszłym wieku, samotni, chorzy o różnych
dochodach, zróżnicowanie odpłatności w zależności od dochodu jest
uzasadnione i zgodne z duchem ustawy o pomocy społecznej.

