UCHWAŁA NR XXXIV/344/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze
zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi, o których mowa w pkt 1,
3) tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w pkt 1.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie, rozumieć przez to należy ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 r.
poz. 1876 ze zmianami),
2) specjalistycznych usługach opiekuńczych, rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) świadczeniobiorcy, rozumieć przez to należy osobę samotną, która z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona lub osobę, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić.
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania
świadczeniobiorcy.
§ 4. 1. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uwzględnia się
przewidziane w budżecie na dany rok środki finansowe na realizację zadania.
2. Pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych mają
świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy.
3. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony
jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego
w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
§ 5. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek
świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą świadczeniobiorcy lub jego
przedstawiciela ustawowego.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu za zgodą
świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego, w sytuacji, gdy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pleszewie otrzyma informację o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona.
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
administracyjnej na podstawie:

usługi

opiekuńcze,

przyznawane

są

w drodze

decyzji

1) wywiadu środowiskowego,
2) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu zgodnie
z art. 8 ustawy,
3) zaświadczenia lekarskiego - dotyczy osób chorujących przewlekle i niepełnosprawnych:
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- w przypadku usług opiekuńczych od lekarza pierwszego kontaktu,
- w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza specjalisty.
4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, zdrowotnej, rodzinnej lub wystąpienia innych okoliczności
uzasadniających zmianę wymiaru godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
przyznana decyzją ilość godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także
odpłatność za godzinę usługi mogą ulec zmianie.
5. Zmiana ilości godzin usług opiekuńczych, zakresu czynności może nastąpić na wniosek
świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego.
§ 6. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługują nieodpłatnie osobom, których
dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługują również nieodpłatnie osobom
powyżej 90-tego roku życia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 90 lat.
3. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w wysokości
zależnej od dochodu, zgodnie z tabelą:
Dla samotnych
Dochód na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności w %
określony w art. 8 ust. 1 pkt
ustalona od kosztu 1
1 ustawy
godziny usług
do 100%
nieodpłatnie
powyżej 100% do 160%
5%
powyżej 160% do 220%
10%
powyżej 220% do 250%
20%
powyżej 250% do 300%
30%
powyżej 300% do 350%
60%
powyżej 350%
100%

Dla osób w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności w %
określony w art. 8 ust. 1 pkt
ustalona od kosztu 1
2 ustawy
godziny usług
do 100%
nieodpłatnie
powyżej 101% do 250%
10%
powyżej 251% do 300%
20%
powyżej 301% do 350%
30%
powyżej 351% do 400%
50%
powyżej 401% do 500%
70%
powyżej 500%
100%

4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2,1% kwoty najniższej emerytury
ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" na dany rok.
5. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 3% kwoty najniższej
emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na dany rok.
6. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu i kosztu
usługi za 1 godzinę zegarową, o którym mowa w § 6 ust. 4 lub ust. 5 z zastosowaniem wskaźnika odpłatności
określonego w § 6 ust. 3. - tabela.
7. Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonana została przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja świadczeń
emerytalno-rentowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" oraz w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącego zweryfikowanych kwot kryterium
dochodowego, stanowiących podstawę ustalenia wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej.
§ 7. 1. Do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązany jest
świadczeniobiorca, któremu przyznano świadczenia lub jego przedstawiciel ustawowy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, świadczeniobiorca na jego wniosek lub jego przedstawiciela
ustawowego, może być częściowo lub całkowicie zwolniony z odpłatności na czas określony, w szczególności
ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę
w gospodarstwie domowym korzystającą z usług,
2) konieczność ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy
lub osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki,
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3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce,
4) świadczeniobiorca dotknięty zostaje zdarzeniem losowym.
§ 8. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze odbywa się
w opraciu o "Kartę czasu pracy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" osoby
świadczącej usługi, potwierdzoną pisemnie przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny, z wyłączeniem
przypadków, gdy świadczeniobiorca z różnych przyczyn nie może się podpisać.
§ 9. Nie podlegają odpłatności usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym
nastapiła śmierć świadczeniobiorcy.
§ 10. Odpłatność za usługi opiekuńcze realizowana jest w formie wpłat na konto Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na podstawie decyzji o wysokości odpłatności.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew oraz Dyrektorowi Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
z mocą obowiązującą od 1 listopada 2021 r.

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna

Id: A195BCA4-C373-455C-BF41-A98B20A5663D. Uchwalony

Strona 3

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/344/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2020 r. poz. 1876 ze zmianami), do zadań własnych gminy należy organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zgodnie z art. 50 ust. 6 w/w ustawy 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.
Usługi opiekuńcze przysługują osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.
Od 2016 r. realizacja zadania organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebiegała na podstawie Uchwały nr XVIII/211/2016 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.
Biorąc pod uwagę wzrost płacy na przestrzeni ostatnich pięciu lat konieczne jest
zaktualizowanie wysokości odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług. Ponadto należy
podkreślić, że ustalona kwota jest kwotą podstawową, która stanowi bazę do wyliczenia stawki
godzinowej dla konkretnego klienta, biorąc pod uwagę jego dochód. W uchwale zwiększono także
katalog osób, które są zwolnione z odpłatności, o klientów w wieku powyższej 90 roku życia.
Zapis w uchwale dotyczący kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych ma charakter elastyczny, co pozwala na bieżąco, w każdym
roku, reagować na zmiany w zakresie stawek godzinowych, a zatem eliminuje on potrzebę
corocznego dokonywania zmiany uchwały.
W uchwale doprecyzowano również proces administracyjny przyznawania oraz zmiany
decyzji w sprawach dotyczących usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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