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zarzqdzenie Nr ...6-:L.l13..........
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z a nia Qf r..!p:*ni*..J.9 1t.1..r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie szczeg6lowych warunk6w
przyznawania i ustalania odplatno6ci za uslugi opiekuricze i specjalistyczne
uslugi opiekuf cze, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla

os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6lowych warunk6w
czq6ciowego lub calkowitego zwalniania od oplat, jak r6wniei trybu ich

pobierania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z p62n. zm.), w zwi4zku z g 3 i 4 Uchwaty
Nr lX/138/15 z dnia 26 czeruca 2015r. Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjamr
pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.
688 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastepuje :

s1

Przeprowadzii konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty
w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i ustalania
odplatno6ci za uslugi opiekufcze i specjalistyczne uslugi opiekuficze,
z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6lowych warunk6w czg6ciowego
lub calkowitego zwalniania od oplat, jak r6wnie2 trybu ich pobierania .

Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 05.12.2019r. do 12.12.2019r.
Podmiotami uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq organizacje
pozarzEdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie
(l.j. Dz. z U.2019r., poz. 688 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae'.

1) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3 Maja 368, 44-230 Czerwionka-Le szczyny
(decyduje data wplywu do O6rodka Pomocy Spoiecznej),

2) pocztq elektronicznq na
leszczynv.com. ol,

adres e-mail ops@czeruionka-

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 327231217.
5. Udzielanie wyjaSniefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwa+y nalezy do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

1. Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

1.

2.
J.

4.



Zarzqdzenia.
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust.

2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o' kt6ref mowa
w$1ust1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 'l Burmistrz zalqczy wiasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czeruyionce-Leszczynach.

1.

2.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Osrodka pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Prokkt

RA Dy M r EJs?fg,)'vrf BI[mu; tizczy*nc n

z dnia .................... 2019 t.

w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i ustalania odplatnoSci za uslugi
opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuicze, z wylqczeniem specialistycznych uslug

opiekuiczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegolowych warunk6w
czq6ciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniei trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy zdnia Smarca '1990r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Oz. U. 22019 t. poz.506 z p6zi. zm.) w zwiqzku z art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U.2 2019 r. poz. 1507 z p62n. zm.)

Rada Miejska w Czerurionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1.
Ustali6 nastQpujqce warunki ptzyznawania iustalania odptatnosci za uslugi opiekuicze

i specjalistyczne uslugi opiekuficze, z wylqczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych
Swiadczonych dla os6b z zabuzeniami psychicznymi:

1) Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze przyznawane sq po ustaleniu, 2e zachodza
pzeslanki okreslone w ustawie o pomocy spolecznej do ich udzielenia,

2\ Zakres iwymiar uslug opiekunczych i specjalistycznych ustug opiekuhczych oraz okres i miejsce
ich Swiadczenia ustala sig w oparciu o:

a) ocenQ sytuac.ii zyciowej, wtym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzanq na podstawie wywiadu

Srodowiskowego,

b) zalecenia lekarskiego,

c) ocene mo2liwosci zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinq,

3) Cena za iedna godzing uslug opiekuiczych wynosi 28,00 zl,

4) Cena za iednq godzing specjalistycznych ustug opiekuriczych wynosi 40,00 zt,

5) Szczegotowe zasady odptatnoici ponoszonej przez SwiadczeniobiorcA za pzyznane uslugi
opiekuhcze i specjalistyczne ustugi opiekuricze okresla zalqcznik, stanowiqcy integralnq czesc
niniejszej uchwaty,

' 6) Osoba kozystajqca z uslug, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, moze zosta6

czqSciowo lub calkowicie zwolniona z ponoszenia odptatnosci w nastqpujqcych sytuacjach:

a)w pzypadku, gdy z analizy budzetu domowego osoby/rodziny, uwzglgdniajqcej niezbQdne
potrzeby wynika, ze osoba nie jest w stanie ponosic odplatnosci w wysokosci wynikajqcei
z przyjgtych zasad,

b) wnosi optat? za pobyt innych czlonk6w rodziny w domu pomocy spolecznej, oSrodku wsparcia,
plac6wce opiekunczo-wychowawczej lub mtodziezowym osrodku wychowawczym,

c) w rodzinie wystepuje dlugotrwala choroba, bezrobocie, niepetnosprawno6c, poniesione zostaly
straty materialne powstale w wyniku klQski zywiolowej, innych zdazei losowych lub nastapila
5mie16 czlonka rodziny,

d) Swiadczeniobiorca kozysta z co najmniej dw6ch rodzaj6w uslug opiekuhczych,

e) wiecej niz jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie ustug opiekuhczych,

7) Pzestanki wymienione w pkt 6 lit. b) do e) stanowi6 bqdq podstaw? do zwolnienia w czqsci lub
calosci z optaty pzy jednoczesnym spelnieniu warunku okreslonego w pkt 6 lit. a),
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8)odplatnosc za wykonane usfugi, wptacana bgdzie pzez Swiadczeniobiorce na konto Osrodka
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach w terminie do 15go ka2dego miesiqca
nastepujqcego po miesiqcu, w kt6rym wykonano uslugi

s2.
Traci moc Uchwala Nr XXVl202l04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia

29 pa2dziemika 2004 r. w sprawie szczegotowych warunk6w ptzyznawania i ustalania odplatnosci za
ustugi opiekuicze i specjalistyczne ustugi opiekuicze oraz szczeg6lowych warunk6w czgsciowego lub
calkowitego zwalniania od oplat, jak r6wnie2 trybu ich pobierania (Dz. Ue. Woj. Slqskiego z 27
grudnia 2004 t., Nt 127 , poz. 4374 z p62n.zm.).

s3.
Vlrlkonanie uchwaly powiezy6 Burmistzowi Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w 2ycie

z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Zalqcznik do uchwaty Nr ....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia....................201 9 r.

Szczeg6lowe zasady odplatno6ci ponoszonej przez Swiadczeniobiorcg za uslugi opiekuhcze
i specjalistyczne uslugi opiekuhcze. Wysoko56 odplatno5ci liczona w % od ustalonej ceny

1 godziny uslugi w zaleino6ci od jej rodzaju

iasta
eszczyny

lirzewskl

Procentowy stosunek
dochodu do kryterium

dochodowego okre6lonego w
art.8 ustawy o pomocy

soolecznei

Wysoko66 odplatnoSci liczona w % od ustalonej ceny I
qodziny uslugi wzale2no6ci odiej rodzaju

Osoba samotnie
gospodarujqca

Osoba w rodzinie

do 100% nieodolatnie nieodptatnie
od 101o/o-130o/o 5o/o 1Oo/o

od 1310/o-1600/o 10o/o 15%

od 1610/o-1900/o 20Yo 25%
od 191o/o-220o/o 30Yo 35%
od 221o/o-260Yo 50Yo 5SYo

od 2610/o-3000/o 7jYo 75o/o

od 301% 100o/o 100o/o

Burmlr
Gminy i
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