Uchwała Nr III/13/06
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
Na podstawie art. 50 ust.6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz. 593; zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001, Dz.U. z 2005 r.
Nr 273, poz. 2703; Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 179, poz. 1487; Nr 164, poz. 1366; Nr 180
poz. 1493, Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) uchwala się co następuje:

§1
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje
osobie:
1) samotnej, która z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymaga
pomocy osób drugich, a jest jej pozbawiona;
2) samotnie gospodarującej, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina lub 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 zlecenia, umowy o dzieło,
prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innych czynności
zarobkowych, choroby albo niepełnosprawności osoby zobowiązanej;
3) w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich a rodzina wspólnie zamieszkująca z
powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, pracy zawodowej nie może
takiej pomocy zapewnić.
§2
1. Usługi opiekuńcze obejmują:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
2) opiekę higieniczną;
3) zalecaną przez lekarza pielęgnację;
4) 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 obejmują:
1) usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie;
2) pielęgnację specjalistyczną;
3) rehabilitację fizyczną;
4) wspieranie psychologiczno – pedagogiczne.
§3
1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną określającą
zakres, czas i miejsce świadczenia usług oraz wysokość i zasady wnoszenia opłat, bądź
zwolnienie z opłat.
2. Odpłatność za usługi dokonuje się poprzez wpłatę na wskazane w decyzji konto rachunku
dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§4
1. Zwalnia się całkowicie od opłat za usługi opiekuńcze osoby, o których mowa w § 1, 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 zasadach określonych w poniższych tabelach.
Tabela odpłatności za świadczone usługi dla osób samotnych
i samotnie gospodarujących.

Kryterium
dochodowe
określone w ustawie
o pomocy
społecznej w %
do 100
powyżej 100 do 130
powyżej 130 do 150
powyżej 150 do 180
powyżej 180 do 210
powyżej 210 do 240
powyżej 240 do 280
powyżej 280 do 320
powyżej 320 do 350
powyżej 350

Kwota dochodu
netto w złotych

do 477
477,01 – 620,10
620,11 – 715,50
715,51 – 858,60
858,61 – 1 001,70
1 001,71 – 1 144,80
1 144,81 – 1 335,60
1 335,61 – 1 526,40
1 526,41 – 1 669,50
powyżej 1 669,51

Odpłatność za
usługi określona
w%

Kwota odpłatności
w złotych za 1
godzinę usługi

0
15
20
25
30
40
50
70
80
100

0
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
7,00
8,00
10,00

Tabela odpłatności za świadczone usługi dla osób wspólnie
gospodarujących w rodzinie.
Kryterium
dochodowe
określone w ustawie
o pomocy
społecznej w %
do 100
powyżej 100 do 130
powyżej 130 do 150
powyżej 150 do 180
powyżej 180 do 210
powyżej 210 do 240
powyżej 240 do 280
powyżej 280 do 320
powyżej 320 do 350
powyżej 350

Kwota dochodu
netto w złotych

do 351
351,01 – 456,30
456,31 – 526,50
526,51 – 631,80
631,81 – 737,10
737,11 – 842,40
842,41 – 982,80
982,81 – 1 123,20
1 123,21 – 1 228,50
powyżej 1 228,51

Odpłatność za
usługi określona
w%

0
20
30
35
40
50
60
80
90
100

Kwota odpłatności
w złotych za 1
godzinę usługi

0
2,00
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
8,00
9,00
10,00

§5
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 Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 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 opłaty za leczenie,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej
lub ośrodku wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych,
3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
4) zdarzenie losowe.
§6
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/343/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca
2006 roku.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

