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UCHWAŁA NR 0007.25.2019
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 506) w zw. z art.50 ust.6, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2018 r. ,poz.1508 ze zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
2. 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.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "specjalistycznych usługach opiekuńczych" rozumieć przez to
należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze służą wyłącznie zaspokojeniu podstawowych
potrzeb bytowych podopiecznego uwzględniając stan jego zdrowia, niepełnosprawność, wiek.
§ 3. Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ,
miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w
decyzji administracyjnej kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.
§ 4. 1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł.
2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł.
§ 5. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą:

Dochód w rodzinie
% kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej lub
kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności
za jedną godzinę usługi
w % dla osób:

Samotnych

Samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

Do 100%

Bezpłatnie

Bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100 - 150 %
Powyżej 150 - 200 %

5%
10 %

10 %
15 %

15 %
20 %
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Powyżej 200 - 250 %
Powyżej 250 - 300 %
Powyżej 300 - 350 %
Powyżej 350 - 400 %
Powyżej 400- 450 %
Powyżej 450 %

15 %
20 %
30 %
50 %
70 %
100%

20 %
30 %
50 %
70 %
100 %
100 %

30 %
50 %
70 %
100 %
100 %
100%

§ 6. 1. Z ponoszenia opłaty można zwolnić całkowicie lub częściowo osoby, które spełniają jedno
z poniższych kryteriów:
1) są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
2) ukończyły 95 rok życia;
2. Z ponoszenia opłaty w połowie ustalonej na podstawie § 5 wysokości można zwolnić osoby, które
korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 5 godzin dziennie;
§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu
wykonania usługi na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie wskazane w decyzji
administracyjnej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 9. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XVIII/131/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 ze zm.) 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.
Zgodnie zaś z przepisem art. 96 ust. 2 i ust.4 ww ustawy Rada Gminy Rada określa, w drodze
uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową,
posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby
zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala
zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na
adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane.
Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub
częściowe z ponoszenia opłat doprecyzowany został w oparciu o doświadczenia wynikające ze
stosowania dotychczas obowiązującej uchwały w postępowaniach administracyjnych
w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania usług i zwalniania z ponoszenia za nie
odpłatności.
Przyjęcie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków,
gdyż projekt uchwały nie zawiera nowych rozwiązań, które wiązałyby się ze zmianą poziomu
odpłatności. Jedynie zostały doprecyzowane przedziały dochodowe, od których zależy wysokość
odpłatności, jak też wysokość procentowej odpłatności.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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