Uchwała Nr XLVII/461/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami - jak załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za
specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - jak załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się minimalny zakres czynności w ramach świadczonych usług
opiekuńczych oraz wymagane kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze
- jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
4. Ustala się minimalny zakres czynności w ramach świadczonych specjalistycznych
usług opiekuńczych zgodny z § 2. pkt. 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r., w sprawie: specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) oraz wymagane kwalifikacje osób
świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - jak załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom
samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a są jej pozbawione, organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/338/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 01 czerwca
2004 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
jak również trybu ich pobierania.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia
1 czerwca 2013 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/461/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych.
§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta
Nowego Sącza świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze
świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, prace zawodową, naukę lub inne uzasadnione
przyczyny.
§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb osób
wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich
schorzenia lub niepełnosprawności świadczone są przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym określonym w § 3. ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie: specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).
§ 3. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniem
przyznawanym w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny
lub przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona.
§ 4. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej
oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze
wywiadu środowiskowego.
§ 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, proponowany zakres
usług oraz ilość godzin.
§ 6. Decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych określa: czasookres przyznanych usług, liczbę
przyznanych godzin tygodniowo, zakres świadczonych usług, warunki odpłatności, wysokość
odpłatności oraz instytucje realizującą bezpośrednio usługi opiekuńcze na podstawie umów
zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/461/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi
opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryb ich pobierania.
§ 1. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), usługi świadczone są nieodpłatnie.
§ 2. Godzinowy koszt usługi ustalany jest na podstawie odrębnych umów zawartych
pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu a instytucjami
realizującymi bezpośrednio usługi opiekuńcze, wyłonionymi w drodze postępowania
przetargowego.
§ 3. Odpłatność naliczana jest z dołu zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin
usług opiekuńczych faktycznie zrealizowanych.
§ 4. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu
środowiskowego oraz zasad określonych w poniższej tabeli i wynosi:
Dochód na osobę
wg normatywnego
wskaźnika określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej
Do 100%

Wysokość odpłatności obliczona w % od kosztu usługi
Osoba samotna

Osoba w rodzinie

Bezpłatny

Bezpłatny

Powyżej 100% do 150%

5

15

Powyżej 150% do 200%

10

20

Powyżej 200% do 225%

15

30

Powyżej 225% do 250%

20

40

Powyżej 250% do 275%

25

50

30

60

Powyżej 300% do 325%

35

70

Powyżej 325% do 350%

40

80

Powyżej 350% do 375%

60

100

Powyżej 275% do 300%

Powyżej 375% do 400%

80

100

Powyżej 401%

100

100

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz
zasad określonych w poniższej tabeli i wynosi:
Dochód na osobę wg
normatywnego wskaźnika
określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
Do 100%

Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi
Osoba samotna

Osoba w rodzinie

Bezpłatny

Bezpłatny

Powyżej 100% do 150%

10

20

Powyżej 150% do 200%

15

30

Powyżej 200% do 225%

20

40

Powyżej 225% do 250%

30

60

Powyżej 250% do 275%

35

70

Powyżej 275% do 300%

40

80

Powyżej 300% do 325%

50

90

Powyżej 325% do 350%

60

100

Powyżej 350% do 375%

80

100

Powyżej 375%

100

100

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków
na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej
nadmierne obciążenie finansowe, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną, rodzinną i mieszkaniową, na wniosek
osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie odstąpić
od żądania zwrotu odpłatności.
§ 7. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze w tym
specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
§ 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierana jest
przez instytucje - bezpośrednich wykonawców usług opiekuńczych, zgodnie z zawartymi
umowami.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/461/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Minimalny zakres czynności w ramach świadczonych usług opiekuńczych oraz
wymagane kwalifikacje osób świadczących usługi opiekuńcze.
1. Podstawowe czynności pielęgnacyjno - higieniczne:
a) Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
b) Mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie,
c) Zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
d) Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
2. Wspieranie procesu leczenia:
a) Pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty
domowej,
b) Realizacja recept,
c) Przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych przez lekarza,
d) Powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych zmianach
w zachowaniu podopiecznego wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia,
e) Okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych
typu: samotność, cierpienie, itp.,
f) Wyprowadzanie na spacery, zapewnienie kontaktów ze środowiskiem,
g) Zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych z aktywnością
psychofizyczną.
3. Wykonywanie czynności gospodarczych u podopiecznego:
a) Zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji artykułów
przemysłowych,
b) Zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku
gotowanego,
c) Karmienie, o ile tego wymaga podopieczny,
d) Przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
e) Bieżące porządki i codzienne wietrzenie w używanej części mieszkania,
f) Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej ) oraz lekkiej odzieży,
g) Palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody (wg bieżących potrzeb),
h) Opłacanie rachunków związanych z prowadzaniem gospodarstwa
domowego (opłaty za mieszkanie i media).
4. Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, na której rzecz
będą świadczone usługi.
5. Wymagane kwalifikacji osób świadczących usługi opiekuńcze:
a) opiekuna środowiskowego,
b) pielęgniarki,
c) asystenta osoby niepełnosprawnej,
d) kwalifikacje potwierdzone ukończeniem szkół i stosownych kursów dla
opiekunów,
potwierdzone
stosownymi
dyplomami,
świadectwami
i zaświadczeniami.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/461/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Minimalny zakres czynności w ramach świadczonych specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
1. Podstawowe czynności pielęgnacyjno - higieniczne:
a) Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
b) Mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie,
c) Zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
d) Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
2. Wspieranie procesu leczenia:
a) Pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty
domowej,
b) Realizacja recept,
c) Przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych przez lekarza,
d) Powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych zmianach
w zachowaniu podopiecznego wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia,
e) Okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych
typu: samotność, cierpienie, itp.,
f) Wyprowadzanie na spacery, zapewnienie kontaktów ze środowiskiem,
g) Zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych z aktywnością
psychofizyczną.
h) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.,
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) tj.: zgodnie z zaleceniami
lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
oraz współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do
wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,
i) Usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami
lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania
psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego),
j) Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo
specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji
i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny
podopiecznego, współpraca z jego rodziną.
3. Wykonywanie czynności gospodarczych u podopiecznego:
a) Zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji artykułów
przemysłowych,
b) Zabezpieczenie posiłków, w tym, co najmniej raz dziennie posiłku gotowanego,
c) Karmienie, o ile tego wymaga podopieczny,
d) Przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
e) Bieżące porządki i codzienne wietrzenie w używanej części mieszkania,
f) Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży,

g) Palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody (wg bieżących potrzeb),
h) Opłacanie rachunków związanych z prowadzaniem gospodarstwa domowego
(opłaty za mieszkanie i media).
4. Czynności edukacyjne:
a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności,
prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie
w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
5. Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, na rzecz, której
będą świadczone specjalistyczne usługi.
6. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w myśl
§ 3. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.,
w sprawie: specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598
z późn. zm.):
1. Pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty
zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuty,
2. Innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć
specjalistyczne usługi opiekuńcze dodatkowo posiadające co najmniej
półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
a) jednostce
organizacyjnej
pomocy społecznej
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi,
b) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
c) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
d) zakładzie rehabilitacji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Stefan Chomoncik

