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ZmienlaJaCa uChwaIe wsprawie okreS萱enia szczeg6Iowych warunk6w przyznawania

iodpIatnosti za usIugi opiekuhczeispecjalistyczne usIugi opieku血cze zwyIaczeniem

SPe句aIistycznych usIug opiekuhczych dIa os6b zzaburzeniami psychicznymi oraz

SZCZeg6Iowych warunk6w czescIOWegOlub caIkowitego zwolnienia od opIatitrybuich

PObierania

Na podstawie arL18ust.2pkt15,art.40ust.1,art.41ust.1,art.42ustawy zdnia8marca

1990r.osamorzqdzie gmimym(Dz.U.z2019poz.506zp6Zn.zm.),art.50ust.6ustanvy

Zdnia12marca2004r.opomocyspolecznQj①z.U.z2019.1507zp6Zn.zm.)

uchwalasle,COnaStePI均e:

§1.

WuchwaleNrV/44/2019RadyMiQjskiQjwStalow匂Wolizdnia13lutego2019r.sprawie

Okrestenia szczeg61owych warunk6w przyznawaniaiodpねtnoSci za usfugi opiekuhcze

ispeqjalistyczneusfugiopiekl血czezwy鳴CZeniemspeQjalistycznychusfugopiek血czychdlaos6b

ZZaburzeniani psychicznymi oraz szczeg61ovych warunk6w czescIOWegOlub ca批owitego

ZWOlnienia od op饗at itrybu ich pobierania a)z.Urz.Wqi.Podkaapackiego

Z2019r.poz.1028),ZmienionQj Uchwa車Nr X/121/2019Rady_音MiQjskiQj wStalowQj Woli

Z dnia31maja2019r.a)z.Urz.WQj.PodkaIPaCkiego z2019r.poz.3274),WPrOWadza sie

nastepu]雀CeZmiany:

1)w§3Uchwalydod勾esie ust.5wbrzmieniu:

5.Koszt Swiadczenia us血g opiekuhcaychispeqialistycznych usfug opiekuhczych

realizowanych wramach prqjektu,,Anio書　Str6Z’’na podstawie Uchwaly

NrXIV/158/2019RadyMiQjski匂wStalowQjWolizdnia19sieIPnia2019r.,uStalaslena

POZiomie:

1)zausfugiopiekulhczewfomies雀siedzkiQjus山giopiek血czQjzteleopie鴫　-　648,62zl

miesleCZnle;

2)kosztjednQjgodzinyspeqjalistyczn匂usfugiopiekuhczQjSwiadczonejprzez:

a)rehabilitanta-58,00zI,

b)psychoIoga-50,00zI,

Id:70200EOO"C42C"42FA-B9FO-2AE39DDE388F.Podpiany S廿Onal



C)asystentaosobyniepehosprawnQj-35,50zI.,,;

2)po§4dod勾esie§4awbrzmieniu:

§4a.1.Osobakorzyst句apazushgwymienionychw§3ust.5nini匂vzejUchwaly,kt6rQj

do坪dprzekracza150%kryteriumdochodowego,Okt6rymmowawarL8ust.1pktllub

2ustawy opomocy spoleczn♀〕,POnOSiza te usfugi o坤atnoS6wedhg procentowych

WSkainik6wokreSIonychwponizszQjtal)eli:

L.p. �Doch6dnetto,yraあny �WysokoS6odpねtnoSciwyra乞ona 

PrOCentOWOWStOSunkudo �PrOCentOWOWStOSunkudokosztugodzinyus血gi, 

kryteriumdochodowego,Okt6rym 　mOWa Wart.8ust・1pkt=ub2ustawy �POnOSZOnaOdpowiednioprzez: 

OSObesamOtnie �OSObewrodzinie 

OPOmOCy坤OIeczn♀i, �gospodar函c雀 

1. �do150% �nieodpla血ie �nieodpfatnie 

2. �poⅥγ袖150%do170% �niewleC♀)nizl% �niewleC♀1niZ3% 

3. �POWy牽j170%do190% �niewleC♀iniz3% �niewleC♀Jni乞5% 

4. �poⅥy車190%do210% �niewleCgniz5% �niewleC♀IniZ7% 

5. �powy乞句210%do230% �niewleC♀)niz7% �niewleCQ]ni29% 

6. �POWyZQj230%do250% �niewleC♀)ni乞9% �niewleC♀〕ni211% 

7. �POWy牢j250%do270% �niewleC♀iniZlO% �niewleCqiniZ13% 

8. �POWy乞ej270%do290% �niew19C♀)ni乞12% �niew19C♀事niz15% 

9. �poⅥy牢i290%do310% �niewleCgniZ14% �niewleCgniZ17% 

10. �poⅥy拘310%do350% �niewleC♀〕niZ17% �niewleC♀〕ni乞20% 

11. �POWy乞ej350%do400% �niewleC♀!ni乞20% �niewleCgni乞23% 

12. �poⅥy袖400%do450% �niewleCgni乞25% �niewleC♀1ni230% 

13. �POWy牽j450%do500% �niewleC♀)niz35% �niewleCqiniz40% 

14. �powy牽i500% �niewleC句niZ50% �niewleCgniz55% 

2・OdylamoS6,OktC正Qjmowawust.1obowiaz叩enaCZaStrWaniaPrQjektu

§2.

WykonanieuchwalypowierzasiePrezydentowiMiastaStalowQjWoli.
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§3.

UchwaねwchodziwdyciepouFkywie14dnioddatyjejogloszeniawDziemikuUrzedowym

Wqjew6dztwaPodkaIPaCkiego.

PrzewodniczapyRady

MiQjskiQjwStalow♀1

Woli

回国園田四囲
StanisIawSobieraJ
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UZASADNIENIE

Ustawazdnia12marca2004r.opomocyspoまecznQ〕WSkazuJe,jakozadaniewlasne

gmmy O Charakterze obowi年zkowym organizowaniei Swiadczenie us書ug opiek血czych,

W tym SPeqialistycznych usfug opiekuhczych w ml♀〕SCu Zamieszkania dla os6b,kt6re

ZPOWOduchoroby,Wiekulubniepe血osprawnoSciiimychprzyczynvymag明pomocy

imychos6b.

NiniQjszaUchwalawprowadzazmianydoobowi鮮明CyChjuZwgminieStalowaWola

UchwalRadyMiQjskiQjwStalowQjWoli:NrV/44/2019zdnia25stycznia2019r.iNrX

/121/2019　z dnia31m哀ia20019r.w sprawie okreSlenia szczeg6　wych warunk6w

PrZyZnaWaniaiodpねtno5ciza uslugiopiekuhczeispeqialistyczne uslugiopiek血cze z

vy均czeniemspeQjalistycznychusIugopiekutczychdlaos6bzzaburzenianlPSyChicznymi

OraZSZCZeg61owychwarunk6wcz9SCIOWegOlubca蛇owitegozwolnieniaodopねtitrybuich

PObierania,WZakresiewprowadzenianowychfomuslugspolecznychSwiadczonychprzez

MiQjskiO缶odekPomocySpoleczngwStalowQjWoli.

Konieczno鐙　wprowadzenia zmian do obowi脅zuJ脅C句　uChwaly zostala podyktowana

PrZyStapieniem przez Gmin9Stalowa Wola do pr句ektu,,AnioIStr6Z’’dofinansowanego

W ramaCh Regionalnego Programu Operac)UnegO W匂ew6dztwa Podkaxpackiego nalata

2014-2020,W ramaCh kt6rego w okresie od stycznia2020do grudnia202150os6b

ZagrOZonychub6stwemlubwykluczeniemspolecznym/mieszkahc6wmiastaStalowQjWoli/

O鴫tychb?dzie usfuganispoIecznymiwfomie opiekuhczqiuSIugis挙iedzki匂zuslug包

telemonitoringu,uS士ugamispeqialistycznymi:PSyChoIoglrehabilitant.Wprowadzenie do

Zakresu Swiadczonych przez MOPS uslug nowych fom wsparcia zwl雀Zane jest

ZkoniecznosclqSPreCyZOWaniaodpowiedniokosztus挙iedzkiQjusfuglOPiekuhczq),atakze

kwot odp批nosti za us九gi spe匂alistyczne wykonywane przez psychoIoga,rehabilitanta

iasystentaosobynlePelnosprawnQ〕.

Ustalone w obecnQj Uchwale jednostkowe koszty usfugi s挙iedzkiQj oraz

vyodrebnionych grup zawodovych w ramach spe匂alistycznych us書ug opiekulczych,

Wynik斬zprzeprowadzonegonapotrzebyPrqjektu,,Anio書Str6Z’’oszacowaniawoparciu

OrOZeZnanierynkuanastepnlenaPOdstawiepostepowaniaprzetargowego.

PrqjektkosztuusfugiopiekuhczQjzakねda,Zeosoby,kt6rychdoch6dprzekracza150%

kryterium dochodowego,OkreSIonego w ustawie o pomocy spolecznQj,b9d包POnOSi6

OdpねtnoS6zawszystkierodz砧eusfugzgodniezwprowadzonadoUchwalyRadyMiQjskiQj

now脅tabel脅regul可ac脅Odphatnostzauslugiopiek血czeispeqialistyczneusIuglOPiek血cze

vykonywanewramachPrqjektu.

RozszerzeniekataloguSwiadczonychprzezGmin9uSfug spoIecznychdajemoZliwoS6

utrzymania os6b vymag争〕aCyCh takiego wsparcia wich naturalnym Srodowisku,bez

koniecznoScizabezpieczeniaifinansowaniaopiekiinstytuQjonaln窃Iubop6Znieniawczasie

takiQj koniecznoSci.WzwiqzkuzpoWzszymprzy]9Cle nml♀〕SZqiUchwalyjestwpelni

uzasadnione.
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