
ZARZĄDZENIE NR 44/2019
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach  dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy  Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj.  Śl. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o którym mowa w §1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz 450 z późn. 
zm.)

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl     w terminie określonym w §2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 
2 do zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt

Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 marca 2019 
roku

UCHWAŁA NR ___/___/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (tj.  Dz. U.  z 2019 r.  poz. 506)  art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm. ), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się 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 trybu
ich pobierania.

§ 2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.

2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się jako 1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie ustawy   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).

3. Koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,5% wysokości
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  ustawy   z dnia  10 października  2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm).

§ 4. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa poniższa
tabela:

Wysokość dochodu
w procentach wg kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ustawy o pomocy

społecznej

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kwoty
1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi

opiekuńczej

osoba samotnie gospodarując osoba w rodzinie

powyżej 100% do 125% 3% 5%

Powyżej 125% do 150% 7% 10%

powyżej 150% do 175 % 10% 15%

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 3 kwietnia 2019 r.
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powyżej 175% do 200 % 15% 20%

powyżej 200% do 225 % 20% 25%

powyżej 225% do 250 % 25% 30%

powyżej 250% do 275 % 30% 40%

powyżej 275% do 300 % 40% 50%

powyżej 300% do 325 % 50% 60%

powyżej 325% do 350 % 60% 70%

powyżej 350% do 375 % 80% 85

powyżej 375% 100% 100%

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi
opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  może  zostać  zwolniona  częściowo  lub  całkowicie
z ponoszonych opłat.

2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:

1) konieczności  ponoszenia  stałych,  uzasadnionych  wydatków  niezbędnych  w procesie  leczenia  lub
rehabilitacji,  których  wysokość  tak  obciąża  budżet  domowy  świadczeniobiorcy,  że  nie jest  w stanie
zapewnić sobie lub rodzinie innych podstawowych potrzeb bytowych.

2) konieczności  ponoszenia  wydatków  związanych  z zapewnieniem  świadczeniobiorcy  lub  osobie
pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki.

3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:

1) konieczności  korzystania  z pomocy  w formie  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług
opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie co najmniej jedną przewlekle chorą,

2) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, powodującej straty materialne.

3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia
lub innych placówkach.

§ 6. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są przez świadczeniobiorcę lub osobę upoważnioną przez
świadczeniobiorcę  na  rachunek  bankowy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Miedźnie  wskazany
w decyzji  przyznającej  świadczenie  w terminie  do  15. dnia każdego  miesiąca  następującego  po  miesiącu,
w którym realizowane były usługi.

2. Opłaty  za specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  wnoszone  są  przez  świadczeniobiorcę  lub  osobę
upoważnioną  przez  świadczeniobiorcę  na  rachunek  bankowy  Gminy  Miedźno  wskazany  w decyzji
przyznającej  świadczenie  w terminie  do  15. dnia każdego  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w którym
realizowane były usługi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 209/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 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
szczegółowe warunki  częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat,  jak również  trybu  ich  pobierania
(Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 3909 z póżn. zm.).

§ 9. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązujacą od dnia 1 maja 2019 r.
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Uzasadnienie

Ustawa  o pomocy  społecznej  jako  zadanie  własne  gminy  o charakterze  obowiązkowym  wymienia
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu
zamieszkania dla osób,  które z powodu wieku,  choroby lub innych przyczyn  wymagają  pomocy innych
osób.  Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej  kompetencją  Rady Gminy jest  określenie
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.

Odwołanie się do przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ma ułatwić sposób obliczania opłaty.
Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest powszechna, dlatego też każdy będzie
mógł  obliczyć  kwotę  określoną  w §  2 uchwały.  Nadto  ze  względu  na  to,  że  przepisy  określające
wynagrodzenie minimalne obowiązują od 1.01 upraszcza to sposób naliczania opłat i  stabilizuje sytuację
osób uprawnionych w zakresie odpłatności za usługi.

Zmiana uchwały odzwierciedla realne koszty ponoszone przez gminę w związku z coroczną zmianą płacy
minimalnej  od  nowego  roku  kalendarzowego  oraz  różnicą  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie
gospodarującej  a kryterium dochodowym osoby w rodzinie.  W roku 2019 najniższa  płaca wynosi  brutto
2 250,00 zł  miesięcznie  a aktualne  kryteria  dochodowe  zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej  wynoszą
odpowiednio:

a) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 701,00 zł,

b)  kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – wynosi 529 zł.

Wartość procentowa i wartość kwotowa przedstawiają się następująco:

1) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł (wobec tego 100% - 701 zł,
125% - 876,25 zł, 150% - 1051,50 zł itd.)

2)   kryterium dochodowe dla  osoby w rodzinie  wynosi  529 zł  9wobec  tego  100% -  529 zł,  125% -
661.25 zł, 150% - 793,50 zł, itd.)

3) płaca minimalna wynosi 2 250,00 zł zatem koszt jednej usługi opiekuńczej wynosi równowartość 1,0
%  i oblicza się w sposób następujący 2 250,00 zł x 1,0% = 22,50 zł.

Wysokość odpłatności oblicza się w następujący sposób:

1) powyżej  100% - 125%  stawka jednej  godziny to 22,50 zł  x 3% = 0,68 zł  – dla  osoby samotnie
gospodarującej,

2) powyżej 100% - 125%  stawka jednej godziny to 22,50 zł x 5% = 1,13 zł – dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Proponowana  zmiana  §  5 uchwały  dostosowuje  jego  brzmienie  do  aktualnie  obowiązującego  stanu
prawnego. Opłata za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie
przekazywane będą na rachunek bankowy Ośrodka. Natomiast opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze
zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Polityki  Społecznej  z dnia  22 września  2005 r.  w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005.189.1598)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2019

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Termin konsultacji  od 8 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. 

Informacja o zgłaszającym:

Nazwa i adres podmiotu
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu
E-mail
Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi
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