
R.ADA
w KOi,

Uchwala Nr XIV/I75/19

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 patdziernika 2019 roku

w sprawie okre5lenia szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnoSci za

uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze z wyl4czeniem
specj alistycznyc h uslu g opiekufr czyc h dla os6b z zaburzeniami psychicznymi

ortz szczeg6lowych warunk6w czqSciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. l, art. 4l ust. l, arl.42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22019 poz. 506 ze zm.), art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca2004 r.
o pomocy spolecznej (Dz. U. 22019 r. po2.1507)

uchwala sig, co nastgpuje:

$ l. Uchwala okreSla szczeg6lowe warunki przlznawania i odplatnoSci za uslugiopiekufcze i specjalistyczne

uslugi opiekuricze z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczeg6lowe warunki czg5ciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez tryb ich pobierania.

S 2. l. Ustugi opiekuricze lub specjalistyczne uslugi opiekut'rcze Swiadczone przez Miejsko-Gminny OSrodek

Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej prryznaje sig po ustaleniu,2e zachodz4 przeslanki do ich udzielenia
okreSlone w ustawie o pomocy spolecznej.

2. Pierwszeristwo przy przyznawaniu uslug opiekuficzych lub specjalistycznych usfug opiekufczych maj4

osoby samotne, osoby samotnie zamieszkuj4ce nie posiadajqce os6b zobowiqzanych do alimentacji oraz rodziny,
w ktorych wszyscy czlonkowie wymagaj4 pomocy z powodu niepelnosprawnoSci wynikaj4cej z wieku lub
choroby.

S 3. l. Koszt jednej godziny ustug opiekuriczych ustala sig jako r6wnowartoSd 2,58yo najniZszej emerytury
ogloszonej w danym roku i wyplacanej przezZaklad Ubezpieczeri Spolecznych.

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych uslug opiekuitczych ustala sig jako r6wnowarto562,58%o najniZszej

emerytury ogloszonej w danym roku i wyplacanej przez Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych.

3. W przypadku waloryzacji rent i emerytur, zmiana kosztu jednej godziny, o kt6rej mowa w ust. I i 2
nastgpuje od nastgpnego miesi4ca po miesi4cu, w kt6rym dokonano waloryzacjl

$ 4. Osoba korzystaj4ca z ustug opiekufczych lub specjalistycznych ustug opiekuftczych, kt6rej doch6d

przekracza 100% kryterium dochodowego, o kt6rym mowa w art. S ust 1 pkt.1 lub 2 ustawy o pomocy spolecznej,
ponosi za te ustugi odplatnoSd wedlug procentowych wskaZnik6w okreSlonych w tabeli stanowi4cej zalqcznik do

niniejszej Uchwaly.

$ 5. l. Miesigczna odplatnoSd za uslugi stanowi iloczyn kosau jednej godziny uslug okre6lonej odpowiednio
w $3 ust. I i 2, wyraionej procentowo wysokoSci odplatnoSci liczonej od kosztu godziny, o kt6rych mowa w
zalqczniku do uchwaty orazliczby godzin faktycznie Swiadczonych uslug w miesi4cu.

2. NaleznoS6 za usiugi opiekuricze ispecjalistyczne uslugi opiekuricze nalicza sig na podstawie karty pracy

op iekuna, potwierdzonej podpi sem 5w iadczen iobiorcy.

S 6. l.Osoba, narzeczkt6rej przyznano uslugi opiekuficze lub specjalistyczne ustugi opiekuricze mo2e by6

zwolniona czgSciowo z ustalonej odplatnoSci, jeZeli wystgpuje przynajmniej jedna z wymienionych przeslanek:

l) korzysta co najmniej z dw6ch rodzaj6w uslug opiekuricrych w tym specjalistycznych ustug opiekufrczych,

uslug Swiadczonych przez inny podmiot lub osoby prywatne,

2) wigcej ni2 jedna osoba pozostaj4ca we wsp6lnym gospodarstwie domowym korzysta z uslug opiekuriczych,
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3) ponosi oplaty za pobyt czlonka rodziny, pozostaj4cego we wspolnym gospodarstwie domowym, w domu

pomocy spolecznej lub innej calodobowej plac6wce typu opiekuriczo wychowawczej,

leczniczorehabilitacyjnej lub w dziennym o6rodku wsparcia - po przedstawieniu dowodu wplaty,

4) posiada udokumentowane znaczne wydatki migdzy innymi na leki i leczenie, zakup 6rodk6w

sanitarnoopatrunkowych, pielucho-majtek, artykul6w medycznych jednorazowego u2ytku, koniecznoSd

rehabilitacji lub stosowania diety wg zaleceri lekarskich,

5) przejawia niezaradnoSO Lryciow4wynikaj4c4 z choroby lub wieku,

6) poniosla udokumentowany wydatek z uwagi nazdarzenie losowe.

2. Osoba, na rzecz kt6rej przyznano uslugi opiekuricze lub specjalistyczne uslugi opiekuricze mo2e byi
zwolniona calkowicie z ustalonej odplatno6ci, jeLeli:

1) jej 2r6dlem utrzymania s4 wyl4cznie Swiadczenia z pomocy spolecznej;

2) ukoriczyla 90lat Zycia;
3) jest osob4 niepelnosprawn4 w wieku do 75 roku 2ycia z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepelnosprawno6ci, jak r6wniez zorzeczeniem lekarza orzecznikaZakladuUbezpieczeh Spolecznych o

calkowitej niezdolno5ci do pracy i niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o

niezdolnoSci do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepis6w ustawy o emeryturach i

rentach z Funduszu lJbezpieczef Spolecznych orazjest dzieckiem do 16 roku Zycia z orzeczeniem o

niepelnosprawnoSci l4cznie ze wskazaniami: konieczno6ci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy

innej osoby w zt^ri4zku ze znacznie ograniczon4 mo2liwo6ci4 samodzielnej egzystencji oraz koniecznoSci

stalego wsp6ludzialu na co dzief opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

spelniaj4cych warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy spolecznej oraz kt6rych

doch6d nie przekracza 350%o obowi4zuj4cego od I paLdziemika 2018 r. kryterium dochodowego

okreSlonego w art. 8 ustawy o pomocy spolecznej. "

3. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt.3 ma zastosowanie w przypadku wsp6lfinansowania uslug

opiekuriczych lub specjalistycznych uslug opiekuhcrych ze Srodk6w Solidarno5ciowego Funduszu Wsparcia

Os6b Niepelnosprawnych otrzymanych w ramach Programu ,,Uslugi opiekuricze dla os6b

niepelnosprawnych".

$ 7. Oplatg za uslugi opiekuricze naleiry uiszcza( do kasy nr 3 Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, w budynku

przy ul. Piekarskiej 15 lub na konto Miejsko-Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej nie p62niei

ni2 do dnia 15 miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w kt6rym wykonane zostaly uslugi.

$ 8. Traci moc Uchwala Nr XXIII/199104 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia28 czerwca

2004 r. w sprawie okreSlenia szczegolowych warunk6w przyznawania i odplatnoSci za uslugi opiekuhcze,

specjalistyczne uslugi opiekuricze zwyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekufczych dla os6b z zabwzeniami

psychicznymi oraz warunk6w czgsciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat i trybu ich pobieraniawraz ze

wsrystkimi zmianami tej uchwaly.

$ 9. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej i Kierownikowi Miejsko-

Gminnego O5rodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej.

$ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dawa Podkarpackiego, zmocq obowi4zuj4cq od 01 stycznia 2020 r.

PRZEW
Rady Mie
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Zalqcznik do Uchwaly
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Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia3} pahdziernika 2019 r.
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ngrin2.

OdplatnoSi za uslugi opiekuricze lub specjalistyczne uslugi opiekufcze wedlug procentouych wskaZnik6w

Doch6d netto, wyrazony
procentowo w stosunku do
kryterium dochodowego,

o kt6rym mowa w art. 8 ust.
I pkt 1 lub 2 ustawy

o pomocy spolecznej

WysokoSc odplatnoSc i Wr ahona
procentowo w stosunku do kosztu godziny uslugi,

ponoszona odpowiedn to przez:

osobg samotn4

osoby samotnie gospodaruj 4ce
posiadaj4ce malzonka,

wstgpnych i zstgpnych wsp6lnie
niezamieszkuj 4cych lub

wsp6lnie niegospodaruj 4cych
oraz osoby w rodzinie

powyzej 100% do 150 % 5% t0%

powyzej 150 % do 200 o/o t0% t5%

powy2ej 200 % do 250 o/o 20% 30%

powyzej 250 % do 300 % 30% 40%

Powyzej 300 % do 350 % 40% s0%

powy2ej 350 % do 400 o/o 50% 60%

powyzej 400 % do 450 oh 70% 80%

powyzej 450 % do 500 % 90% 100 %

powyzej 500 % 100 % 100 %


