
UCHWALANR25．LXX．2018

RADYMIEJSKJEJWDEBRzNIE

Zdnia27kwietnia2018「．

WSpraWieokreSleDiaszczcgelowyCIlWaruDkdwprzyZnaWania，Odpla‘IIOScizausluglOPiekuhczc

ispeCjaljsfJrCzneuSlugioI）iekuhczeorazwaruDkewcz函iowegolubcatkowitegozwolnieniazoplal，jak

rdwnieztrybuicIlpObierania．

Na podstaWie aIl・18ust・2pkli5ian・40ust・iustawy zdnia8marca　－990〇・〇SamOrZadzie gminnym

（Dz U・Z2017r・POZ・1875zpdZn・Zm・）0raZali・50ust・6ustaWyZdniai2marca2004r．opomocyspoIeczng

（Dz・U・Z2017r・pOZ・1769zpdZn・Zm・）

RadaMiejskawDebrznieuchwaIa，COnaStqIuJe：

§＝・Uslugiopiekuticzeispe直ist｝′CZneuSlugiopiekuhczejakozadaniawIasnegminyocharakterZe

ObowiazkoWym gwiadczone sa wmlqISCu Zamieszkania przez opiekunki OSrodka Pomocy SpoJeczng

wDebrznie．

2・Pomoc，Wfbmie usIug opiekuhczychIub spedialistycznych uslug opiekuhczych．przyslugし直OSObie

SamOmも．ktdra zpoWOdu wicku，Chorobyiubinnych przyczyn Wy…aga pOmOCy mnyCh osdb，aJeStJq

pozbawiona・

3・Usiugl Opiekuhczelub specJalistyczne uslug－　Opiekuhcze moga by‘przyznane rかvniez osobie

Zamieszkalもwrodzinie・ktdra wymaga pomocyinnych osbb、arOdzinaILIb WSpdlnie niezamieszkLJacy

nlaizonek，WStePnl、ZStepnlniemogataki匂pomocyzapewniC．

4・UsIugl OPiekuhcze niebeda Swiadczone osobom．ktdrych najblizszy czlonek rodziny korzysta ze

SwiadczeniapIeIegnacwnegoprzyznanegonaosobeubieg利aCaSieOuSlug10piekuhcze．

§2・1・Uslugiopiekuhczeobqim函pomoc WZaSpOkqieniucodziennychniezbednych potrzebzyCioWyCh

WZakresie：

1）opiekihigienicznもZalecondPrZeZlekarza，

2）opiekipielegnacyjn匂，

3）podtrzymyWaniakontaktdwzotoczeniem．

2・Szczeg《MowyzakresSWiadczonychuslugokreSionyJeS白VWydanejdecy却administrac〉Unq．

3．WpierwszもkolqnogciusluglOpiekuliczeSwiadczonesanarzeczoslib：

a）samotnych，

b）ktdrych dochdd nieprzekracza kryterium dochodowego okreSionego wan．8ustlustaWy OPOmOCy

SpOlecznei、

C）WStOSunkudopozostalychosdbupraWnionycll．WmiareSrodkdwimozIiwoSciOSrodkaPomocySpoIecznも

wDebrznie．

4・Speqalistyczne uslugIOpiekuhcze salo uslugj dostosowane do szczegdlnych potrzeb wynikaiacych

ZrOdzaju schorzenialub niepelnosprawnoSci，WSZCZegdInoSciobqim明：pIelegnaqe、rellabilitacje nzyczna．

przystosowanie do mnkqioilOWania WSpOleczehstWie．SWiadczone przez osobv ze speqaiislycznym

PrZygOtOWaniemzaWOdowyln．

5・UpraWnienie do przyznania specJaiistycznycIl uSIug opiekuhczyCh musi、WnikaC zpo面erdzonego

ZaSwiadczeniemie arskim rodzaiu schorzeniaJub niepeh10SpraWnOScikwalifik函Cq OSobe na podstawie

OdrebnychprzeplSdWdootrzymaniatakiguslugi．

§3・1・Uslugiopiekuhczeispecjalistyczne uslugiopiekuhcze prz〉“Zn垂Dyrektor OSrodka Pomocy

Spoleczng wDebrznielub pracownik upowaZniony przez Burmistrza do wvdawania decyz）一

administracyJn）’ChwindylViduaInychsprawacllZZakresupomocyspolecznej．
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2・UsluglSaprZyZnaWanenaWniosekosobyzainteresowanqI・JqPrZedstaWicielaustaWO、VegO・alboinnqI

OSObylubzurzedunalVniosekpracownikasoqalnegozazgodaosobyzainteresowangllib，南przedstawiciela

ustaWOWegO・

3・UsJug10piekuhcze przyznawane sa po przedstawieniu dokL一menldw po面erdz年jacych sytuaqe

materialna，rOdzinna・ZaWOdoWaOraZZdrowotnaSWiadczeniobiorcyWtymZaSwiadcze一一ialekarskiegolekarza

plenVSZegOkontaktuwskaz哩CegOIlakoniecznoSCsta埼IubdlugotrwaJqiopiekilubpomocyosobyWZWiazku

ZeZnaCZnieograniczonamozliwogclaSamOdzielngegzystencJl．

4・Speqalistyczne usluglOpiekuhcze przyznawane sa po przedslaWieniu dokumentdw potwierdzaiacych

SytuaCjematerialna、rOdzinna．zawodowaorazzdrowotnz再WiadczeniobiorcywtymzaSwiadczenialekarskiego

lekarzaspecjaIistyokreSIi南CegOkoniecznoSC Swiadczeniaspeqialislycznych usIugopiekuhczyChorazrodz年i

scll0rZeh．

5・Uslugi opiekuhcze∴ispeqiaIistyCZne uSIugi opiekuhcze przyZnie sie wdrodze、VyWiadu

料odowiskowego，napOdstaWieslosoWnegOZaSwiadczenialekarskiegolubposiadanychgrodk（iwitnansoWyCh

WbudzecieOSrodkaPomocySpolecznqiwDebrznienatencel．

6．WprzyPadkuzlozeniawnioskuoprzyznaniepomocywfomieuslugopiekuhczycll－WWymiarzeczasu

WyZszymniztowynikazdecy乙Il，CZaSOW〉WymiargodzinSwiadczonychus山gmozezostaとzwiekszon）′Oile

POZWalaianatomozIiwoSciOSrodka

7．Pracownik sogainy przeprowadzaiacy wywiad uosdb，Okterych mowa wart．103ustawy opomocy

SPOlecznqI，rnaPraWOdomagacs一eOdosdbzobow尊めnyChdoalimentaqlWStOSunkudoosobykorzystaJaCqI

ZpOmOCy，Zk）ZeniaoふviadczeniaodochodachorazdekIaraqlPOmOCynnanSOWqnaJgrZeCZ．

§4．1．UslugiopiekuFIczeispeqialistyczneusiugiopiekuhczesaodplalne．

2．WysokoSC odplatnoSci za SWiadczenie L一Siug opiekuhczych z、、γlaczeniem specJaiistycznych uslug

OPiekuhczychuzaieznionajestoddochodunettoosobypotrzebuiacej pomoc）（OSObySamOtnqi）iubdochodu

netto na osobe wrodzinie zamieszk両CeJ WSpbinie zpodopiecznymIPrOWadzacg WSp《iine gospodarstwo

donlOWe．

3．UsIugIOPiekuhczeprzysluguanieodplatnieSwiadczeniobiorcom士t《5TyCIldochddiubdoch《idnaosobe

WrOdzinienieprzekraezakryteriumdochodowegookreSionegoWart8ustaWyOpOmOeySpOlcczng．

4．KosztjednもgodzinyuslugopiekuhczyclluStaIasleWWySOkoSci21．12zl・

5．Osoby．ktdreniespelniaiakryteriumdochodowegookreSlonegow§4usL3ponoszaodplatnoSCzauslugi

OpiekuhczenazasadachokreSlonychponizeJ：

Dochddnaczlonkarodziny 儻ysokoSCodplatnoSciw％ustalonaodcenyuslugi 

Osobasamotnie gospodaruiaca 微6�&�w&�ｦ匁乏�

DolOO％ 冢ieodplatnie 匁坊��ﾆ�F譁R�

pOWyZe �����6F��#��#��10％ ��X�2�

pOWZe ��#��F��s��#��25％ �#X�2�

POWyZe ��s��F�#c��#��35％ 鼎��2�

POWyZe �#c��ｦﾆ要坊6V��50％ 鉄X�2�

6・OsobyWnOSZqCeOPねlezausluglOpiekuticzenlOZnaZWOlniC．naichwniosekIubnawniosekpracoWnika

SOqialnego．czeScioWOlubcaIkowicieztgoplaty、WSZCZeg（ilnogcizulVagina：

a）dlugotrwaIachorobeiponoszoneWZWiazkuzniaudokumentoWaneZnaCZaCelliydatkilub kosztyIeczenia

udokumentowanezaSwiadczeniamispeqiaIistyCZnychpiacdweksruZb〉Zdrowia、

b）poniesionestratyWWynikuzdarzenialosowegolubkIeskizywioIoIVei、

C）Stan zdrowia vrymagaiacy odplatnego zatrudnienia osoby trzeci句　poza opiekunka zOgrodka Pomocy

Spoleczne「
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§5・LWykonywaneuslugidokumento、VaneSamiesiecznymikanamiczasupracyopiekuna・kazdorazo、YO

potwierdzone przez SWiadczeniobiorcelub czlonka rodziny・Wprzypadku osdb niewidzacychinle

posiadaiacychwspblniezamieszkab′Chczlonk《iwrodzinykartepraCypOtWierdzapracoWniksoqialn〉Zrqionu

Wlasnorecznympodpisem．

2・KartepracyopiekunkaprzekazLUeOSObieodpowiedzialnqIZauSluglOPiekuhcze．kIeranaJq POdstaWie

SpraWdzailoSCprzepracoIVanyChgodzillWdanymSrodowiskuiobliczakwotenaIeznoSciztytulu odpJatnoSci

poszczegdlnycllPOdopiecznychzaSwiadczoneuslugIOpiekuhcze．

3・OpJatyzauslugiopiekuhczeispedalistyczneuslugiopiekuhczewnoszonesaprzezSwiadczeniobiorce

narachunekbankowyWSkazanywdecyzI－PrZyZn劉LaC句Swiadczeniewteminiedo15dniakazdegomieslaCa

nastepL函CegOPOmiesiacu、WktdrymrealizowanebyJyuSlugi・

4．PodIegaIa ZWrOtOWi Wydalki za uslugl Opiekuhcze za mies－aC，Wkterym naStapil zgon

SWiadczeniobiorcy・0料odekmozez担aCzwrotulWdalk（iwzaudzieioneSwiadczenie．oplateponosimaIzonek．

ZStepnlprZedwstepnymi－ZgOdniezar1．103ust．2ustaWyOPOmOCySPOlecznq．

§6．Oplal）′Za uSiugiopiekuhczeispeqialistyczne us山giopiekuhcze wmiqiscLIZamieszkania ponoszona

przezSwiadczeniobiorcdwstanowidochddGminy・

§7．WykonanieuchwalypowierzasieBumistrzowiMiastaiGminy DebrznoorazDyrektoroWiOSrodka

PomocySpolecznもWDebrznie．

§8．Traci moc UchwaIa nr91・LXI・2017　Rady Mi匂Ski匂∴wDebrznie zdnia30iistopada　2017roku

WSPraWie okTeSlenia zasad przyznawaniaiodplatnogci za uslugi opiekuhczeispedalistyczne uslugi

OPiekuhczeSwiadczoneprzezOSrodekPomocySpoIccznqiwDebrznie・

§9．Uchwala WChodzi wzycie po uplywie14dni od dnia ogloszcnia wDzienniku Urzedow，ym

WqiewbdztWaPomorskiego・

PrzewodniczacyRady

MiejskゆWDet）rznie

諸国zdzislawJ arek
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