UCHWAŁA NR XII/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie

określenia

zasad

odpłatności

za

usługi opiekuńcze świadczone

nad chorym w domu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 36 pkt. 2 lit. „I" ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, 693), Rada Miejska w Opocznie uchwala co
następuje:

§ 1. Ustala

się

zasady

odpłatności

opiekuńcze stanowiące załącznik

§ 2.

Odpłatność

25-tego każdego

za

za świadczone przez
do niniejszej uchwały.

usługi opiekuńcze

miesiąca

Ośrodek

wnoszona jest do kasy
za miesiąc miniony.

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Pomocy

Społecznej

w Opocznie

usługi

w Opocznie do dnia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 4. Traci moc uchwała nr XIIl/195/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2012 r. w sprawie
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu.

określenia

§ 5.

Uchwała

wchodzi w życie po 14 dniach od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Łódzkiego.

Przewodni~zt:i Rady
Miejskiej [°cznie

Grzegorz WołąkieWicz
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Załącznik

nr 1 do

uchwały

nr XII/100/2015

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Opoczno osób
samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione oraz dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
§ 2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają osoby samotne, przez które rozumie się osoby
samotnie mieszkające i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy
członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.
§ 3.

Usługi opiekuńcze obejmują

zalecaną

przez lekarza pielęgnację,

§ 4. Przyznanie
ustawowego. Usługi

usług

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

opiekuńczych następuje

mogą być również

na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
przyznane z urzędu.

§ 5. Prawo do usług opiekuńczych przyznane jest w formie decyzji administracyjnej określającej szczegółowo:
wymiar i zakres świadczonych usług, aktualnie obowiązującą cenę godziny usług oraz wysokość odpłatności
ponoszonej przez świadczeniobiorcę za jej wykonanie.
§ 6. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy,
jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego
w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz posiadanych środków finansowych w budżecie
miasta na ten cel.
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Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Usługi opiekuńcze
Odpłatność

Dochód na osobę
wzł.

13 zł. I rob. godz.

Wysokość odpłatności

Usługi

osób samotnie

gospodarujących

Do634
635-950
951-1150
1151-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
Powyżei 1600

0%
5%
10%
20%
40%
50%
70%
100%

0,65
1,30
2,60
5,20
6,50
9,10
13,00

ustalone od kwoty 13 zł. I rob. godz.
Osoby w gospodarstwach
wieloosobowych
0%
1,30
10%
2,60
20%
3,90
30%
6,50
50%
9,10
70%
11,70
90%
13,00
100%
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