UCHWAŁA NR XXXVI/547/2017
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 19 czerwca 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 od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym
Sączu uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Stary Sącz świadczone
są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są
jej pozbawione. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są również osobom, które
wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni
nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, prace zawodową, naukę lub inne
uzasadnione przyczyny.
§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy
w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności świadczone są
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w § 3. ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie: specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U.
Nr 189 poz. 1598, z późn. zm.).
§ 4. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniem przyznawanym w drodze
decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu na wniosek
osoby zainteresowanej, jej rodziny lub przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
§ 5. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony
jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej
przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego.
§ 6. Usługi Opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, proponowany zakres usług
oraz ilość godzin.
§ 7. Decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych określa: czasookres przyznanych usług, liczbę przyznanych godzin tygodniowo, zakres
świadczonych usług, warunki odpłatności, wysokość odpłatności.
§ 8. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
1) Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starym Sączu na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów za rok poprzedni za te
usługi.
2) Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji
rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
3) W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
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4) Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się według zasad określonych poniższej:
Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodniez art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r.o pomocy społecznej w % w stosunku do kryteriumdochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy
do 100 % kryterium dochodowego
powyżej 100% do 150 %
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 300%
powyżej 300% do 400%
powyżej 400% do 500%
powyżej 500% do 600%
powyżej 600%

Wysokość odpłatności w % ustalona od
ceny usługi
Osoby samotne
Osoby
i samotniegospodarujące
w rodzinie
bezpłatnie
bezpłatnie
5
10
10
15
15
20
20
25
30
35
40
50
100
100

5) Odpłatność naliczana jest z dołu zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług opiekuńczych
faktycznie zrealizowanych.
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone
świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie finansowe, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną, rodzinną i mieszkaniową, na
wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie odstąpić od żądania
zwrotu odpłatności.
§ 10. Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie na konto Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starym Sączu w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystająca z usług lub za
pośrednictwem opiekunki do 15 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/263/2012 r. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub
całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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