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UCHWAŁA Nr XIX/120/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163,
693, 1240, 1058, 1310, 1607, 1045, 1359, 1830 i z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
oraz trybu ich pobierania w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby
wymagającej opieki w miejscu swego zamieszkania, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także
z urzędu za zgodą tej osoby lub opiekuna prawnego, na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez
Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób
innych, a jest jej pozbawiona.
3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić.
4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza, w którym określa się stan zdrowia oraz
rodzaj zleconych specjalistycznych usług opiekuńczych.
§ 3.1. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres, wysokość
odpłatności i miejsce świadczenia w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej i dochodowej z uwzględnieniem potrzeb świadczeniobiorcy zawartej w rodzinnym
wywiadzie środowiskowym;
2) opinię lekarza o sytuacji zdrowotnej świadczeniobiorcy w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub
wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych;
3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez pomoc rodziny lub innych osób.
2. Minimalny wymiar usług przypadający na jednego świadczeniobiorcę to 1 godzina dziennie.
3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonują opiekunki zatrudnione w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim na podstawie umowy o pracę.
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4. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 3 mogą wykonywać również inne osoby zatrudnione na umowę
zlecenie w razie konieczności zapewnienia usług w formie pomocy sąsiedzkiej w przypadku trudności
z dojazdem do chorego.
§ 4. Usługi przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 5. Osoby niespełniające warunków, o których mowa w paragrafie 4 ponoszą opłaty według poniższej
tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej
Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze lub
lub dochód na osobę w rodzinie
specjalistyczne usługi opiekuńcze wyrażona w procentach,
w stosunku do kryterium dochodowego,
którą ponosi:
o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 lub
osoba samotnie
2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony
osoba w rodzinie
gospodarująca
w procentach
do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 125%
5%
10%
powyżej 125% do 150%
10%
15%
powyżej 150% do 200%
15%
20%
powyżej 200% do 250%
20%
25%
powyżej 250% do 300%
25%
50%
powyżej 300% do 350%
30%
70%
powyżej 350% do 400%
35%
85%
powyżej 400%
100%
100%
2. Ustala się opłatę za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości
16,00 zł (słownie: szesnaście złotych ). Do ustalenia wysokości opłaty przyjęto następujące wyliczenia:
- kwota wydatków na świadczenia usług opiekuńczych za 2015 r. – 205 367,02 zł,
- czas pracy wszystkich opiekunek w 2015 r. (zgodnie z wymiarem czasu pracy) – 12 816 godzin;
205 367,02 zł/ 12 816 godzin = 16,02 zł.
3. Opłata za usługi stanowi iloczyn opłaty w procentach dla danego poziomu dochodu ustalonego według
obowiązującego kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, określony w tabeli w ust. 1 oraz
wysokości pełnej odpłatności za 1 godzinę usług, o których mowa w ust. 2, a także liczby godzin świadczonych
usług w ciągu danego miesiąca.
4. W przypadku świadczenia usług w formie sąsiedzkiej koszt usługi wynosi 11 zł w miejscu zamieszkania
i 13 zł w sytuacji kiedy konieczny jest dojazd do podopiecznego. Umowę zawiera się w formie umowy cywilno
prawnej z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.
5. Odpłatność za świadczone usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej wskazany w decyzji, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wykonano usługę.
6. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, stanowi miesięczne rozliczenie kart pracy opiekunek.
§ 6. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim dokonuje zmiany
wysokości odpłatności za usługi od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym została ogłoszona
weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie
art. 9 ustawy o pomocy społecznej.
§ 7.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana, o której mowa w § 1. ust. 1 i 2
może być na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona
z ponoszenia odpłatności na czas określony ale nie dłużej niż 6 miesięcy, zwłaszcza ze względu na:
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług;
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia
i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczoleczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych
usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–3–

Poz. 1940

4) zdarzenie losowe.
2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje Dyrektor Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez
pracownika socjalnego.
3. Zaprzestaje się zwrotu odpłatności za opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku
śmierci osoby samotnej nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/152/04 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich
pobierania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

