UCHWAŁA NR XXII/139/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 31 grudnia 2011 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 i trybu ich pobierania
w roku 2012
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „usługami opiekuńczymi” świadczone są na
terenie Miasta Kowary przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód osoby w rodzinie
wymagającej przyznania usług opiekuńczych nie przekracza 130% kryterium dochodowego określonego dla tych
osób w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby niespełniające kryterium określonego w ust. 1, zwracają wydatki na usługi opiekuńcze w postaci
ponoszenia odpłatności za ich wykonanie wg poniższego wskaźnika odpłatności:
Dochód osoby samotnej lub w rodzinie wyrażony w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:
Do 130 %
130,01% do 200,00%
200,01% do 250,00%
250,01% do 300,00%
300,01% do 350,00%
350,01% do 380,00%
380,01% do 400,00%
400,01% i więcej

Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę
usług opiekuńczych w procentach:
0%
5%
10%
20%
30%
50%
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§ 3. Ustala się, że od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi18,00
zł.
§ 4. 1. Opłata za świadczenie usług opiekuńczych w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu 1 godziny usług,
o którym mowa w § 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz liczby
godzin usług świadczonych w danym miesiącu.
2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kowarach lub na konto Ośrodka: PKO BP O/Kowary 70 1020 2124 0000 8202 0011 0718 w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Zbigniew Mazurak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (j.t: Dz. U. z 2009r. nr 175, poz.
1362 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania.
Do wyliczenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych na rok 2012 przyjęto przewidywane koszty ich realizacji
w roku 2012 wg poniższej kalkulacji:
- plan roczny budżetu na utrzymanie w/w Działu w 2012r.

– 291.000 zł

- okres realizacji usług opiekuńczych w roku

– 12 miesięcy

- liczba pracowników zatrudnionych w Dziale Usług Opiekuńczych
MOPS Kowary realizujących usługi opiekuńcze w 2012r.

– 8 etatów

- średnia liczba godzin pracy w miesiącu 1 pracownika w/w Działu w 2012r. – 168 godzin
Kalkulacja kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2012r.:
291.000 zł : 12 miesięcy : 8 etatów
- --------------------------------------------- = 18,04 zł za 1 godzinę ≈ 18,00 zł
168 godzin
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