UCHWAŁA NR VI/114/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub 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.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:
1) dokumentację potwierdzającą stan zdrowia potwierdzającą konieczność przyznania usług opiekuńczych;
2) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu
środowiskowego;
3) ocenę możliwości zapewnienie opieki przez rodzinę.
§ 3. 1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 18 zł.
2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 20 zł.
§ 4. 1. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych
opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanego dochodu.

usług

2. Wysokość odpłatności z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, określa poniższa tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych dla:
dochód przypadający na osobę w rodzinie
w zł wynikający z aktualnego kryterium
osoby samotnie
osoby w rodzinie
dochodowego
z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2,
gospodarującej
ustawy o pomocy społecznej.
do 100 %
powyżej 100 % do 150 %
powyżej 150 % do 200 %
powyżej 200 % do 250 %
powyżej 250 % do 300 %
powyżej 300 % o 350 %
powyżej 350 %
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3. Wysokość odpłatności z tytułu korzystania z specjalistycznych usług opiekuńczych określa poniższa
tabela:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub Wysokość odpłatności za 1 godzinę specjalistycznych usług
dochód przypadający na osobę w rodzinie opiekuńczych dla:
w zł wynikający z aktualnego kryterium
osoby samotnie
osoby w rodzinie
dochodowego
z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2,
gospodarującej
ustawy o pomocy społecznej.
do 100 %
powyżej 100 % do 150 %
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§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zgodnie z wystawioną fakturą, po miesiącu, w którym były
świadczone usługi opiekuńcze.
§ 6. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze może zostać na jej wniosek, przedstawiciela
ustawowego a także innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub na wniosek pracownika socjalnego,
zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy, ze
względu na:
1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług;
2) konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie;
3) zdarzenie losowe;
4) wysokie koszty leczenia związanych z długotrwałą chorobą, wymagającą zakupu leków, środków
opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalistycznej diety;
5) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej;
6) inne uzasadnione okoliczności.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 8. Traci moc :
1) uchwała Nr V/75/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
Urzędowym Województwa Opolskiego.

2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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