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WSPraWieokreS獲eniaszczeg6Iowychwarunk6wprzyznawaniaiodpIatnoScizausIugiopiekuheze

ispecja量istyczneusIugiopieku血czezwyI雀czeniemspecjalistycznychus霊ugopieku血czychdIaos6b

ZZaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6Iowych warunk6w czesc獲OWegOIub caIkowitego

ZWOlnieniaodopIatitrybuichpobierania.

Napodstawie art.18ust・2pkt15,art.40ust.1,art.41ust・1,art.42ustawyzdnia8marca1990r.

OSamOrZ智dziegmimyma)z.U.z2018.poz.994zezm.),art.50ust.6,uStaWyZdnia12marca2004r.

OPOmOCySPOlecznQj(Dz.U.z2018r.poz.1508zezm.)

uchwalasie,COnaStePuJe:

§1.

Uchwaha okresta szczeg61owe war血ki przyznawaniaiodpfatnoSci za usfugi opiek血cze

i speqjalistyczne usfugi opiek血cze zvy垂czeniem speqialistycznych usfug opiekuhczych dla os6b

ZZわurZeniamlPSyChicznymlOraZSZCZeg61owewarurlkiczescIOWegOlub caHcowitegozwolnieniaod

OP批,jakr6wnieZtrybichpobierania.

§2.

1.Us血giopiek血czelubspeQjalistyczneusfugiopiekuhczeSwiadczoneprzezMiejskiOSrodekPomocy

Spoleczng wStalowqj Woliprzyzn珂e SlePOuStaleniu,Zezachodzaprzeslankidoichudzielenia

OkreSIonewustawieopomocyspoleczn勘

2.Pierwszehstwoprzyprzyznawaniuusfugopiekuhczych山bspe匂alistycznychusfugopiekl血czychm明

OSObysamotne,OSObysamotniezamieszk函cenieposiad魂CeOS6bzobowi脅zanychdoalimenta車

OraZ rOdziny,Wkt6rych wszyscy czIonkowie wymag瑚POmOCy ZPOWOdu nlapehosprawnoSci

Wynik彊cqiZWiekulubchoroby.

§3.

1.Kosztjednej godzinyus血gopiekuhczychustalasiejakor6ⅦOWartOse2,31%n年jni乞SZ匂emerytury

Wdanym rOku ogねszang wfomie Komunikatu Prezesa ZakIadu UbezpleCZeh Spolecznych

WMonitorzePoIskim.
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2.KosztjednQj godziny speqjalistycznychushg opiek田iczychustala s宣ejako rdwnowartoS62,62%

垂inizszQjemery同rywdanymrokuogねszanQjwfomieKomunikatuPrezesaZakladuUbexpieczeh

Spo書ecznychwMonitorzePoIskim.

3.Ustalonywspos6bokreSIonywust.1i2kosztje血QjgodzinywzfotychzaokrnglasieddlOgroszy

Wg6r91ubwd6l.

4・W przypad血　waloryza串　rentiemerytur,Zmiana kosztu jednQj godziny,Okt6rQj mowa

WuSt・1i2nastepujeodnast鋭megOmiesl脅CaPOmieslaCu,Wkt6rymdokonanowaloryzapJl.

§4.

Osobakorzystaiacazusfugopiek血czychlubspe匂alistycznychusfugopiek血czych,kt6rQj doch6d

PrZekracza150%kryteriumdochodowego,Okt(dymmowawart.8ustlpkt.11to2ust郷ryopomocy

SPOleczn♀〕,POnOSizateusfugiodplatnoS6wedfugprocentowychwska血ik6wokreSIonychwtabeli:

L.p. �Doch6dnetto,WyraZony PrOCentOWOWStOSunkudokryterium dochodowego,Okt6rymmowa Wart.8ust.1pktllub2ustawy ��WysokoS6odplatnostiwyraZona 

PrOCentOWOWStOSunkudokosztugodzinyus血gi, 

POnOSZOnaOdpowiednioprzez: 

OSOb9SamOtnie �OSObe 

OPOmOCySPOleczng, ��gospodar函c脅 �wrodzinie 

1. �do150% ��nieodpねtnie �nieodplatnie 

2. �pow叶え匂150%do170% 　音 ��niewleC句ni乞4% �niew宣eC句ni乞8% 

3. �pO �車170%do190% �niewleCqiniZ6% �niewleC句ni乞10% 

4. �pow擢匂190%do210% 」 ��niewleC句niZ8% �niewleC句niZ14% 

5. �POWy車j210%do230% ��niewleC句ni乞11% �niewleC♀ini乞18% 

6. �POWyZ匂230%do250% ��niew19Cq)niz15% �niew19C♀ini乞22% 

7. �POWy乞ej250%do270% ��niewl?CqiniZ20% �niewleCgni乞26% 

8. �pow昨匂270%do290% ��niewleCqni乞25% �niewleCgni乞35% 

9. �POWy牽j290%do310% ��niewleCgni230% �niewleC句ni乞40% 

10. �POWy乞Qj310%do350% ��niewleCgni乞35% �niewleCQJni乞50% 

11. �POWy乞Qj350%do400% ��niewleC♀ini乞40% �niewleCqni乞65% 
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12. �pow昨句400%do450% �niewleCgni乞55% �niewleC♀1ni乞75% 

13. �POWyZQj450%do500% �niewleC句niZ70% �niewleC♀JniZ85% 

14. �pow昨匂500% �niewleCqiniZlOO% �niewleC♀事niZlOO% 

§5.

1.Miesiec狐aodpねtno56zausfugistanowiiloczynkosztujednQjgodzinyushgokreSIon匂Odpowiednio

W§3ust・1i2,Wyra乞onQjprocentowowysoko誇iodpねtno飴iliczon匂Odkosztugodziny,Okt6rych

mowaw§4orazliczbygodzinfaktycznieSwiadczonychusfugwmiesiapu.

2.Nale孤oS6zausfugiopiek血czelSPeqialistyczneusfugiopiekl血czenaliczaslenaPOdstawiekarty

PraCyOPiekuna,POtWierdzonQjpodpisemSwiadczeniobiorcy.

§6.

1.Osoba,narZeCZkt6r♀〕PrZyZnanOuSfugiopiek血cze山bspeqialistyczneusfugiopiekuhczemoZeby6

ZWOlnionaczescIOWO ZuStalonQj odpIatnosti,jeぬiwyst餌叩ePrZyn劉mniQjjednazwymlenionych

PrZeSlanek:

1)korzysta co naimniqj zdw6ch rodz都w usfug opiek血czych wtym speqialistycznych usfug

OPiek血czych,uS血gSwiadczonychprzezimypodmiothbosobyprywatne,

2)wiecej ni乞　jedna osoba pozost〔弱Ca We WSP6lnym gospodarstwie domowym korzysta

ZuShgopiekuhczych,

3)ponosiopねtyzapobyt cz壬onkarodziny,POZOStajapego wewsp6lnym gospodarstwie domowym,

Wdomupomocyspoleczn♀ilubim句Calodobow句plac6wce typu opie血hczo-WyChowawcz♀i,

1eczniczo-rehabilitacyJnQjlubwdziemymOSrodkuwsparcia-POPrZedstawieniudowoduwp批y,

4)posiada udokumentowane znaczne wydatki mi9dzyimymi nalekiileczenie,Zckup Srodk6w

Sanitamo-OPatrmkowych,Pielucho-m年itek,artyku16w medycznych jednorazowego udytku,

koniecznoS6rehabilitaqiilubstosowaniadietywgzalecehlekarskich,

5)ponosi stale miesi?CZne Wydatki,m斬Ce WPlyw na ograniczenie mo創iwosti zabezpieczenia

POdstawowych potrzeb zycIOWyCh,ZWl包Zane ZPOtrZebami mieszkaniowyml ZObowiazanegolub

ObciaZeniamifinansowymi(np.dh乞nikalimentacyjny,SPねtazad九Ze五bankowych),

」

6)przejawianiezaradno誇Zyciowa叩mike彊c雀zchorobylubwieku,

7)czIonek rodziny pozost初cy we wsp61nym gospodarstwie domowym ma status osoby

bezrobotnQj.
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8)poniosねudokumentowanywydatekzuwaginazdarzenielosowe.

2.Osoba,narZeCZkt6rQjprzyznanousfugiopieklhczelubspeqialistyczneusfugiopiel則血czemoあby6

ZWOlnionaca批owiciezustalon句odphatnoSci,jeZeliwystepl弼PrZyn劉mniQj dwiezwymlenionych

PrZeS衰mekwust.1lubuko育czy書a901atzycla.

§7.

Osobyponosz雀ceodplatnostzausfugiopieklhczelubspeqialistyczneusfugiopiek血cze,dokon朋

WPhatynarachlmekbankowyiwteminiewskazanymwdecyzjiadministracyjnQi.

§8.

Traci moc Uchwala Nr LXIX/879/18　Rady Mi匂SkiQj wStalowQj Woli zdnia　26stycznia

2018r.wsprawie okreSlenia szczeg6Iowych warunk6w przyznawaniaiodpIatnoSci za usfugi

OPiekuhcze,SPeqjalistyczneusfugiopiek血czezwy車czeniemspeqjalistycznychusfugopiek血czychdla

OS6bzzaburzenianlPSyChicznymlOraZWarunk6wczescIOWegOlul)Ca批owitegozwolnieniaodopぬt

itrybuichpobierania(DziemikUrzedowyWQjew6dztwaPodkaapackiego z2018r.poz.724).

§9.

WykonanieniniQjszQjuchwalypowierzasiePrezydentowiMiastaStalow♀jWoli.

§10.

Uchwala wchodzi wZycie po uFkywie14dni od dniajQj ogloszenia wDziemiku Urz?dowym

Wqjew6dztwaPodkaIPaCkiego.

Przewodnicz包cyRady

鍔嵩湯」l
Stanis霊awSobieraJ

Id:02BO4252-EAC3-4350-9A9D-EF84172C62CO.Podpisany S億Ona4



UZASADNIENIE

Dotychczasobowiazl萌caUchwaねNrLXIX/879/18RadyMiejskiQjwStalowQjWolizdnia

26　styc2nia　2018　r.w sprawie okredenia szczeg6wych warunk6w przyznawania

i odplatnoSci za usfugi opiekuhcze,SPeQjalistyczne usfugi opiek血cze z　叩垂czeniem

SPeQjalistycznychusfugopiek血czychdlaos6bzzaburzeniamipsychicznymiorazszczeg6lowych

Warunk6wczescIOWegOlubcalkowitegozwolnieniaodopねtitrybuichpobieraniaokreSlaねkwotowo

kosztjednQj godzinyusfug opiek血czych w danymrokubud乞etowym napodstawiekalkulaqii

Obliczanejjakoilorazrocznychkoszt6wusfug亙wynagrodzeniazapraceorazpozostalychkoszt6w

POnOSZOnyChprzezpracodawcedozapewnieniarealizaqiiusfugi鳴cznQjliczbywykonanychgodzin

usfugwrokupoprzednim.Ten spos6bnaliczaniakosztujednQj godzinyusfuginakolejnyrok

bud乞etowywymuSZalkoniecznoS6coroczngzmianyUchwalywsprawieokreSleniaszczeg61owych

Wanmk6wprzyznawaniaiodplatnoScizaushgiopiekuhcze,SPeqjalistyczne usfugiopiek血cze

ZW加czeniemspeqialistycznychusfugopieku丘czychdlaos6bzzaburzeniamipsychicznymioraz

SZCZeg6lowychwarunk6wcz挙Ciowegolut)Calkowitegozwolnieniaodopねtitrybuichpobierania.

Po(彊ta uchwaね　prz糊mlUe Za koszt jednQj godziny usfug ppieklhczych

i speqialistycznych usfug opiek血czych,Odpowiednio dla ka如ego rodz勾u ushg,PrOCentOW包

r6wnowarto鐙n狂viZszQjemerytnywdanymroku,Oglaszan句wfomieKomunikatuPr9ZeSaZakladu

UbezpleCZeh Spolecznych w Monitorze PoIskim.Wprowadzona zmiana nie bedzie wymuszaね

koniecznoScicorocznJZmianyUchwalywtymzakresie.

Prz加tywskaZnikprocentowyodpowiadaskalkulowanymwydatkomponiesionymprzezMOPSna

realizaq!euSfugopiekuhczychwroku2018.Napodstawiewydatk6wponiesionychw2018roku

ustalono,Ze w2019roku koszt jednQj godziny ushg winien wynosi625,42z雪,natOmiast

SPeqialistycznychus血gopiek血czych29,00z‡.

ZaproponowanewuchwalezasadyodpねtnostiiprzeslankidoczescIOWegOlubca批owitego

ZWOlnieni年Odopねt,OPraCOWane ZOStalyzuwzglednieniempriorytet6w spolecznychbior包cpod

i.

韓
uWag9,1Z

emerytaln

kszoS6os6bkorzyst辞履cychzusfugopieku血czychutrzym叩esleZeSwiadczehrentowo-

lubzasi批6wzpomocyspolecznej,jakr6wnieZzuwaglnaSWq!Wiekczystanzdrowia
′　●

PrZgaWiahiezaradnostdycIOWa,POnOSido誇wysokiekosztyleczeniawstosunkudoposiadanego

dochod謹諾諾認諾誌。d。ty。h。ZaS。Wa,r。s。u。hwalyzdnia2。st,。Znia2。18r.

us。w袖もtr。S。ikt6r。d。ty。Zylyr。gula申SZ。Z。g61。Wy。h,叩r。Wadz。ny。hjuZprzapisamiustawy。

POmOCySPOIecznQj orazkodeksupostepowaniaadministracyjnego(zapisyzawa鵬w§1ust.2-

OkreSlqi牢cekr鵠OS6buprawnionychdokorzystaniazusfug,WCafoSci§4,OraZ§5ust.3i§6

ZaWier魂CePrOCedureustalaniaodplatnoSciiewentualnegozwalnianiazponoszeniaodpIatnosti).

WSwietlepowyZszegopo翫Cieuchwalyjestzasadne.
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