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UCHWAŁA NR XLVII/421/2018
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 28 maja 2018 roku
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
z opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby
zainteresowanej, po ustaleniu że zachodzą przesłanki do ich przyznania, określone w ustawie o pomocy
społecznej.
2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy;
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę.
§ 2. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od
osiąganego dochodu, z uwzględnieniem sytuacji osobistej świadczeniobiorcy.
2. Poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu
kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Cenę 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, na podstawie kosztów realizacji tych zadań, z tym że:
1) cena 1 godziny usług opiekuńczych nie może przekraczać wysokości 1% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, w którym cena ta jest ustalana;
2) cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych nie może przekraczać wysokości 2% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który cena ta jest ustalana.
4. Opłata miesięczna za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której
mowa w ust. 3 odpowiedniego wskaźnika WOS lub WOR, określonego w procentach w tabeli zawartej
w § 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są odpłatne na zasadach i w wysokości określonej poniższą
tabelą:
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WKD1

Poniżej 1,0000
1,0000 - 1,5000
1,5001 - 1,7000
1,7001 - 1,9000
1,9001 - 2,5000
2,5001 - 3,3000
3,3001 - 4,5000
4,5001 - 5,5000
5,5001 - 6,5000
Powyżej 6,5000
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WOS2 - WSKAŹNIK
ODPŁATNOŚCI - OSOBA
SAMOTNA
Nieodpłatnie
Nieodpłatnie
5%
10%
20%
30%
40%
50%
70%
100%
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WOR3 - WSKAŹNIK
ODPŁATNOŚCI - OSOBA
W RODZINIE
Nieodpłatnie
5%
10%
20%
30%
40%
50%
70%
85%
100%

1) WKD – stosunek ustalonego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie w odniesieniu do:
a) kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej – w przypadku
osoby samotnie gospodarującej,
b) kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – w przypadku
osoby w rodzinie;
2) WOS – procentowy wskaźnik odpłatności za usługi w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
3) WOR – procentowy wskaźnik odpłatności za usługi w przypadku osoby w rodzinie.
§ 4. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie
zwolniona z ponoszenia odpłatności za te usługi, w przypadku gdy występuje jedna z poniższych okoliczności:
1) korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług (usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych);
2) jest obciążona obowiązkiem ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej - po przedstawieniu dowodu wpłaty;
3) jest członkiem rodziny posiadającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia;
4) sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą, wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co
najmniej jedną przewlekle chorą;
5) istnieje konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi
zagraża prawidłowej egzystencji świadczeniobiorcy;
6) istnieje konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża
egzystencji świadczeniobiorcy;
7) poniosła szkodę w związku ze zdarzeniem losowym.
§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać na
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.
§ 6. 1. Traci moc uchwała nr XXI/211/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
określania 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.
2. Decyzje administracyjne wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują swoją moc do
czasu upływu okresu, na jaki zostały przyznane.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

