UCHWAŁA NR XIX/175/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 pkt. 11, art. 36 pkt. 2 lit L i lit. m, art. 50 ust.
6, art 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.
1362 z późn. zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje.
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zakres czynności
wchodzących w skład tych usług, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania
tych odpłatności, określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz
Uchwała Nr XXX/214/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
VII/40/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/175/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących
w skład usług opiekuńczych.
§ 1. 1. Osobie samotnej zamieszkującej na terenie Gminy Sztum, która z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również mieszkańcom Gminy Sztum, którzy wymagają pomocy
innych osób, a rodzina, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 2. Usługi przyznaje Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie na wniosek osoby
zainteresowanej lub opiekuna prawnego, członka rodziny, pracownika socjalnego oraz innej osoby upoważnionej,
w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy i zaświadczenie lekarskie, w którym stwierdzona zostanie
konieczność zapewnienia tych usług.
§ 3. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna Dyrektora Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie określająca:
1. Dane świadczeniobiorcy.
2. Zakres usługi i wymiar czasowy.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia usługi.
4. Koszt jednostkowy godziny usługi oraz procedurę odpłatności.
§ 4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc i opiekę w zakresie:
1. Zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
b) przygotowywanie posiłków żywnościowych i innych potrzebnych w gospodarstwie
domowym,
c) pomoc przy spożywaniu posiłków, praniu bielizny osobistej i pościelowej,
d) załatwianie spraw urzędowych,
e) robienie zakupów.
2. Utrzymanie higieny podopiecznego, a w szczególności:
a) mycie i kąpiel,
b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
c) układanie chorego do łóżka, przesłanie łóżka,
d) pomoc przy załatwianiu spraw fizjologicznych,
e) zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń.
3. Pielęgnacji zleconej przez lekarza, w tym m.in. dozowanie lekarstw.
4. Zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.
§ 5. 1. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala indywidualnie Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie, na podstawie dokumentacji określającej dochód świadczeniobiorcy w oparciu
o Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
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2. Bazowy koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 10.00 zł. Słownie: dziesięć złotych 00/100.
§ 6. 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od
stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego podczas
wywiadu środowiskowego.
2. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych, określone w decyzji administracyjnej,
dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.
3. Łączny czas wykonywania usług opiekuńczych ustala się odpowiednio do zakresu czynności, o których
mowa w § 4.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/175/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe zasady wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności.
§ 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami,
jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnej objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
obowiązującego w pomocy społecznej kryterium dochodowego, usługi świadczone będą nieodpłatnie.
§ 3. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub pracownika socjalnego w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie dla osoby
korzystającej z usług, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie może zwolnić z części
lub z całości opłaty na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
2. Częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub
rodzinnie sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny
nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z :
a) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowanie specjalistycznej diety,
b) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy,
c) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi uzasadnione sytuacje życiowe.
3. Zwolnione od opłaty mogą być także osoby korzystające co najmniej z dwóch usług, ponoszące jednocześnie
koszty pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej podobnej placówce, a także gdy usług tych
wymaga więcej niż jedna osoba w rodzinie, a jedna z nich jest przewlekle chora.
§ 4. 1. Odpłatności za usługi opiekuńcze należy wpłacać w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie do dnia 10 każdego miesiąca.
2. Odpłatność za usługi, o których wyżej mowa, kształtować się będzie następująco:
TABELAODPŁATNOŚCI
za świadczoną pomoc w formie usług opiekuńczych
Dochód netto na osobę w % w stosunku do kryterium
dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny
1 godziny usług

Usługi opiekuńcze

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby
w rodzinie

Do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatni
e

Powyżej 100% - 141%

5

10

Powyżej 141% - 183%

10

20

Powyżej 183% - 225%

15

35

Powyżej 225% - 246%

22

50

Powyżej 246% - 267%

35

65

Powyżej 267% - 288%

50

80

Powyżej 288% - 309%

65

100

Powyżej 309% - 330%

80

100

Powyżej 330%

100

100
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3. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie określa w drodze zarządzenia tabelę
odpłatności, uwzględniając aktualną wysokość ceny za 1 godzinę usługi oraz obowiązujące w pomocy społecznej
kryterium dochodowe.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
W myśl art. 50 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy, rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia
w realizacji usług opiekuńczych zaproponował wprowadzenie zmian w zapisach dotychczasowej uchwały tj.
Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007r. z poźn. zm. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Przede wszystkim zmiany te dotyczą tabeli odpłatności poprzez zmianę zapisu: „dochodu na osobę
w złotych netto” na „dochód na osobę w % w stosunku do kryterium dochodowego”. Zaproponowane zmiany
uwzględniają również zmianę kryterium dochodowego, która ma nastąpić od miesiąca października 2012r.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie nowych szczegółowych zasad w zaproponowanym
w niniejszym projekcie brzmieniu i jednocześnie uchylenie dotychczas obowiązujących aktów prawa
miejscowego regulujących omawianą kwestię.
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