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UCHWAŁA NR XLII/245/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 28 stycznia 2014 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
opłat, jak również trybu ich pobierania.
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, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwała,
co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzenia psychicznymi, na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, zwany dalej ośrodkiem.
§ 2. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 3. Przyznanie pomocy określonej w § 2, ustalenie jej zakresu, okresu i miejsca świadczenia oraz
określenie kosztu 1 godziny zegarowej usługi i terminu odpłatności, a także odmowa przyznania następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom,
których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 5. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 4 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie ponoszenia odpłatności za ich świadczenie według wskaźników
odpłatności określonych w poniższej tabeli:
Dochód według kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej
Do 100%
od 101 do 160%
od 161 do 200%

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi
w % za 1 godzinę
osoba
osoba samotnie
osoba z
samotna
gospodarująca
rodziną
nieodpłatnie
nieodpłatnie
nieodpłatnie
10 %
10 %
15 %
15 %
15 %
20 %
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od 201 do 240%
od 241 do 260%
od 261 do 280%
od 281 do 300%
od 301 do 330%
od 331 do 370%
od 371%
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20 %
30 %
35%
40 %
45 %
60 %
100 %

20 %
30 %
35%
40 %
50 %
65 %
100 %

25 %
35 %
40%
45 %
50 %
95 %
100 %

§ 6. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn liczby godzin
usług świadczonych w danym miesiącu i kosztu 1 godziny zegarowej usługi określonego w decyzji
administracyjnej, o której mowa w § 3 uchwały.
2. Podstawę wnoszenia odpłatności, o której mowa w ust. 1, stanowi miesięczna karta pracy osoby
świadczącej usługi, potwierdzona podpisem przez osobę korzystającą z usług, jej opiekuna prawnego lub
dorosłego członka rodziny.
3. Odpłatność określona w ust. 1, wnoszona jest na konto bankowe Ośrodka w terminie określonym
w decyzji administracyjnej, o której mowa w § 3 uchwały.
§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wniosek osoby korzystającej z usług lub z urzędu.
2. Częściowe lub całkowite zwolnienie jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie dla osoby korzystającej z usług.
§ 8. 1. Wysokość kosztu jednej godziny zegarowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych ustala kierownik ośrodka, co roku, w terminie do końca stycznia, na podstawie analizy kosztów
realizacji tego zadania w roku poprzednim.
2. Ustalona wysokość kosztu obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego,
z wyjątkiem roku 2014, w którym obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIII/209/04 Rady Miejskiej w Nowym mieście Lubawskim z dnia 2 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

