UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 listopada 2018 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11,
art. 50 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018,
poz. 1508 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że
zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub
odpłatnie – w zależności od sytuacji osobistej i materialnej świadczeniobiorcy.
§ 3. Wysokość odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych określają poniższe tabele odpłatności:
Kryterium dochodowe (%) kryterium
dochodowego wg. art. 8 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu usługi
w procentach
Osoba samotna

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 150-180%

3

powyżej 180-210%

5

powyżej 210-250%

10

powyżej 250-280%

15

powyżej 280-300%

30

powyżej 300-320%

40

powyżej 320-360%

50

powyżej 360-380%

60

powyżej 380-400%

80

powyżej 400%

100

Kryterium dochodowe (%) kryterium
dochodowego wg. art. 8 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu usługi
w procentach
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Osoba samotnie gospodarująca
do 150%

nieodpłatnie

powyżej 150-180%

5

powyżej 180-210%

10

powyżej 210-250%

20

powyżej 250-280%

30

powyżej 280-300%

45

powyżej 300-320%

60

powyżej 320-360%

70

powyżej 360-380%

85

powyżej 380%

100

Kryterium dochodowe (%) kryterium
dochodowego wg. art. 8 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu usługi
w procentach
Osoba w rodzinie

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 150-180%

10

powyżej 180-210%

15

powyżej 210-250%

25

powyżej 250-280%

40

powyżej 280-300%

60

powyżej 300-320%

75

powyżej 320-360%

85

powyżej 360%

100

§ 4. 1. Koszt:
a) jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 3,054% miesięcznej kwoty najwyższego
zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej, o których mowa w ustawie o pomocy
społecznej, w zaokrągleniu do 10 groszy w górę.
b) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 6,589% miesięcznej
kwoty najwyższego zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, w zaokrągleniu do 10 gr w górę.
2. Nie pobiera się opłaty za usługi świadczone w miesiącu, w którym nastąpił zgon
świadczeniobiorcy.
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§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może zostać częściowo lub
całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) częściowe zwolnienie:
a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te
usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy
w rodzinie;
b) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług na przykład usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych lub dwóch rodzajów usług w ramach specjalistycznych
usług opiekuńczych;
c) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z:
potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji,
zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety
(udokumentowanych dowodami zakupu, wpłaty), co powoduje, że osoba/rodzina nie jest
w stanie ponosić w całości odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad.
2) całkowite zwolnienie:
a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym
gospodarstwie domowym;
b) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
które spowodowały straty materialne, które są udokumentowane;
c) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia lub innej placówce po udokumentowaniu dowodem wpłaty;
d) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z:
potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji,
zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety
(udokumentowanych dowodami zakupu, wpłaty), co powoduje, że osoba/rodzina nie jest
w stanie ponosić jakiejkolwiek odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad.
§ 6. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są
przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca za wykonanie usługi w miesiącu poprzednim.
§ 7. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty dla świadczeniobiorcy za dany miesiąc
stanowi liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług potwierdzona przez świadczeniobiorcę
i wykonawcę usług.
§ 8. Opłaty za wykonanie usługi wnoszone są przez świadczeniobiorcę, jego opiekuna, członka
rodziny lub osobę świadczącą usługi.
§ 9. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia
2018 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania wraz z uchwałami ją zmieniającymi.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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