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Poz. 588
UCHWAŁA NR XXXI/250/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 930; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359 i poz. 1616 oraz z 2016 r. poz. 753,
poz. 1583 i poz. 2174) i art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 575; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 1583 i poz. 1860),
Rada Miejska w Paczkowie ustala, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są na terenie Gminy Paczków przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Paczkowie.
§ 2. Szczegółowy zakres, termin świadczenia usług, miejsce ich świadczenia oraz wysokość odpłatności
ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa się w decyzji administracyjnej.
§ 3.1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby niespełniające kryterium określonego w ust. 1 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze w postaci
ponoszenia odpłatności za ich wykonywanie według następującego wskaźnika odpłatności:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby
w rodzinie % kryterium dochodowego ustalonego
wg art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

do 100 %
powyżej 100% - 150%
powyżej 150% - 200 %
powyżej 200 % - 250 %
powyżej 250 % - 300 %
powyżej 300 % - 400%
powyżej 400% - 500%
powyżej 500% - 600%
powyżej 600 %

Wysokość odpłatności w %
kosztu usług opiekuńczych
Osoby samotnie gospodarujące
(art. 8 ust. 1 pkt 1)
nieodpłatnie
5%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
100 %

Osoby w rodzinie
(art. 8 ust. 1 pkt 2)
nieodpłatnie
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
100 %

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 588

§ 4.1. Pełna odpłatność za jedną godzinę (60 minut) usług opiekuńczych wynosi 2% najniższej emerytury
ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.
2. Pełna odpłatność za jedną godzinę (60 minut) specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 2,2%
najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn liczby godzin usług
świadczonych w danym miesiącu i kosztu usługi za 1 godzinę zegarową, o którym mowa w ust. 1 i 2
z zastosowaniem wskaźnika odpłatności określonego w § 3 ust. 2.
4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona na rachunek
bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie, w terminach ustalonych w decyzji, o której mowa w § 2.
§ 5. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być
częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które spowodowały
straty materialne;
2) konieczności zapewnienia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie
domowym;
3) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w innej placówce pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej;
4) w sytuacjach społecznie uzasadnionych, a w szczególności, jeżeli osoba wymagająca pomocy w formie
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych nie wyraża zgodny na ich przyjęcie w związku
z obowiązkiem uiszczania opłatności, a nie udzielenie pomocy może realnie spowodować zagrożenie zdrowia
lub życia tej osoby.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIV/207/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

