
    UCHWAŁA Nr 216/XXXVIII/06
Rady Miejskiej w Gostyninie

  z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i
zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Działając  na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.15  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 ze zm.) oraz art.  50 ust.  6 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) 
Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje:

§ 1

1.Prawo  do  korzystania  z  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług  opiekuńczych
świadczonych  w  domu  podopiecznego  przysługuje  osobie  samotnej  zamieszkałej  na
terenie  miasta  Gostynina,  która  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymaga
pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona.

2.Usługi  opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  mogą  być  przyznane  również
osobie,  o  której  mowa  w  ust.  1,  która  wymaga  pomocy  innych  osób.  a  rodzina,  a  także
wspólnie  mieszkający   małżonek,  wstępni   lub   zstępni   nie   mogą  takiej   pomocy
zapewnić.

§ 2

Przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w formie 
decyzji administracyjnej, w której określa się:

a) zakres świadczonych usług.

b) okres i miejsce świadczonych usług,

c) zasady odpłatności,

d) sposób i termin wnoszenia opłat

§3

1Odpłatność  za  usługi  opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  wnoszą  osoby,
których  dochód  przekracza  kryterium  dochodowe  określone  w  art.  8  ust.  1  ustawy  o
pomocy społecznej

2Wysokość opłat za usługi, o których mowa w ust  I określają

a)tabela  odpłatności   za   I   godzinę  usług  świadczonych   w  domu   podopiecznego,
ponoszonej przez osoby będące w rodzinie, stanowiąca załącznik nr I do uchwały,

b)tabela   odpłatności   za   I   godzinę   usług   świadczonych   w   domu   podopiecznego
ponoszonej   przez  osoby  samotnic  gospodarujące,   stanowiące  załącznik   nr  2   do
uchwały



§ 4

Warunki  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat  za  usługi  opiekuńcze  określa 
uchwała nr 159/XXV/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie 
określenia  zasad  zwrotu  wydatków  poniesionych  na  świadczenia  z  pomocy  społecznej 
przyznane w ramach zadań własnych gminy.

§ 5

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Kierownik  MOPS  na  wniosek  pracownika 
socjalnego może odstąpić od żądania odpłatności lub zmniejszyć jej wysokość

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gostyninie.

§ 7

Traci moc uchwała nr I58/XXV/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2005 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.

§ 8

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Andrzej Reder



UZASADNIENIE

Konieczność  waloryzacji  opłat  za  1  godzinę  usług  opiekuńczych  określonych  w 
tabelach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały wynika z  umowy o świadczeniu usług 
opiekuńczych  zawartej  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  z  Firmą  PROMYK. 
Zgodnie  z  umową  cena  1  godziny  usługowej  podlega  corocznej  waloryzacji  o  wskaźnik 
inflacji,  tj.  procentowy  wzrost  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  za  rok  poprzedni 
ogłaszany przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Monitor Polski.


