Projekt
z dnia 12 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu
ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 50 ust. 6, art .96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Ustala zasady przyznawania i odpłatności oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin – Jeziorna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 407/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 24 czerwca
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi) oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich
pobierania ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. poz. 7044).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia....................2019 r.
§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych ( z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ) może być przyznana osobom
samotnym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, oraz dostarczeniu
zaświadczenia lekarskiego i dokumentacji o dochodach.
§ 4. Wymiar i zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu
zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny.
§ 5. Osobom samotnym, leżącym może zostać przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych w soboty
i niedziele.
§ 6. Pomoc w formie usług przyznawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji
administracyjnej.
§ 7. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 14,70 zł.
2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych jest o 50% wyższy i wynosi 22,05 zł.
3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ( Dz. U.
z 2018 r. poz.1794), w przypadku waloryzacji wysokości minimalnej stawki godzinowej koszt jednej godziny
usługi opiekuńczej będzie waloryzowany począwszy od stycznia danego roku.
4. Czas dojścia i dojazdu do miejsca świadczenia usług nie podlega wliczaniu do czasu wykonywania
usług.
§ 8. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej
się o świadczenie, oraz sytuacji rodzinnej.
§ 9. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
1) w stosunku do osób spełniających kryteria bezpłatnego prawa do korzystania z usług opiekuńczych, usługi
te będą wykonywane w pierwszej kolejności przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie –
użytecznych,
2) osoby, których dochód lub dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają poniesione przez
gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub całości, zgodnie
z poniższą tabelą:

Osoba samotnie gospodarująca
Osoba w rodzinie
%kryterium dochodowego Wskaźnik odpłatności %kryterium
Wskaźniki
osoby
samotnie w % liczone od kosztu dochodowego na osobę odpłatności
w%
gospodarującej
usługi za 1 godz.
w rodzinie
liczone od kosztu
usługi za 1 godz.
do 100
nieodpłatnie
do 100
nieodpłatnie
powyżej 100 - 150
5
powyżej 100 - 150
10
powyżej 150 - 200
10
powyżej 150 - 200
20
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powyżej 200 - 250
powyżej 250 - 300
powyżej 300 - 400
powyżej 400 - 500
powyżej 500

15
20
30
50
100

powyżej 200 - 250
powyżej 250 - 300
powyżej 300 - 400
powyżej 400 - 500
powyżej 500

15
20
30
50
100

§ 10. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za faktycznie świadczone
godziny usług dokonywana jest w siedzibie lub na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 dnia
następnego miesiąca .
2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej usługi
potwierdzone przez świadczeniobiorcę.
§ 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do
odpłatności za usługi opiekuńcze, osoba korzystająca z usług może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona
z ponoszenia opłat na czas określony, w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
placówce wychowawczej lub
rehabilitacyjnej – po przedstawieniu dowodu wpłaty,
2) ponoszenie wysokich wydatków na leczenie, rehabilitację,
3) zdarzenie losowe, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
§ 12. Decyzje przyznające usługi opiekuńcze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
zachowują moc obowiązującą do czasu ich wygaśnięcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub
całkowitego zwalniania z odpłatności i trybu ich pobierania.
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 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 z opłat, jak również tryb
ich pobierania.
Wykonując dyspozycję przedmiotowego przepisu dnia 24 czerwca 2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę
w tym zakresie. W uchwale zapis § 7 nie określa wprost stawki kosztu jednej godziny.
W proponowanej nowej uchwale doprecyzowano zapis, w którym określono koszt jednej godziny, który
obecnie będzie wynosi 14,70 zł. i będzie ustalany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz minimalnej stawki godzinowej. Zmieniono również
zapis w tabeli dotyczącej odpłatności za usługi.
Proponowana nowa uchwała w przejrzysty sposób określa koszt usługi opiekuńczej.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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