UCHWAŁA NR LI/344/14
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r.,. Poz.594, z późn. zm), oraz art. 17, 18, 43 ust. 10, art. 44, 50 ust. 6 i
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182, z późn.zm), Rada
Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1. wysokość oraz szczegółowe warunki i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie;
2. szczegółowe warunki 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania;
3. zasady zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole .
§ 2. 1. Osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej, może być przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie.
2. Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje
działań rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, i doprowadzi do życiowego
usamodzielnienia świadczeniobiorcy.
3. Wysokość zasiłku ustala się na kwotę 2000 zł.
§ 3. 1
Wysokość
odpłatności
za
usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależniona jest od
sytuacji
rodziny
oraz
dochodu
osoby
lub
rodziny
ubiegającej
się
o świadczenie.
2. Cena 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób korzystających wynosi
10 zł.
3. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w § 3,ust.2, wskaźnika odpłatności
określonego w procentach w tabeli wskazanej w § 3.ust.4. oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu
miesiąca.
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach określonych poniższą tabelą:
Dochód
na
osobę
w rodzinie
%
kryterium
dochodowego

Do 100%
100,01-120
120,01-150
150,01-200
200,01-300
Powyżej 300

Wskaźnik odpłatności w % ustalone od ceny usługi za 1 godzinę
Osoba samotna
Samotnie gospodarująca
Wspólnie
zamieszkała
nieodpłatnie
nieodpłatnie
Nieodpłatnie
10
20
30
20
30
50
30
40
70
50
60
100
100
100
100

5. W uzasadnionych przypadkach można częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia
opłat na czas określony lub nieokreślony ze względu na:
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1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
3) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług
opiekuńczych,
4) zdarzenia losowe.
6. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać na rachunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
§ 4. 1. W przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej, przyznana pomoc w formie posiłku w szkole oraz posiłku z dowozem może odbywać
się na zasadzie zwrotu przez rodzinę w części lub w całości poniesionych wydatków według poniższej tabeli:

% kryterium dochodu w rodzinie
150,01-160
160,01-170
170,01-180
180,01-190
190,01-200
Powyżej 200

Wysokość zwrotu wydatków
10%
20%
40%
60%
80%
100%

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr LV/526/2006 z dnia 26 października 2006.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka -Zdroju
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 43 ust.10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość oraz
szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczneusamodzielnienie.
Kontrola Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiegowe Wrocławiu zrealizowana w Ośrodku Pomocy Społecznej ,
protokół z kontroli z dnia 13 czerwca 2014 wskazał iż dotychczas podjęta Uchwała Ray Miejskiej w Lądku
Zdroju nr XXVI/04 z dnia 28 października 2004 określiła zasady zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne
z pomocy społecznej w formie zwrotu zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej. W przedmiotowej uchwale
nie określono zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi i ekonomiczne usamodzielnienie przyznane pod
warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Zgodnie z art. 96 ust.2 ustawy- wydatki na usługi, pomoc rzeczową,zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Zgodnie z art 96 ust. 4 ustawy-rada gminy w drodze uchwały określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej o których mowa w ust.2, będących w zakresie zadań własnych .
Zgodnie z art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem 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 zwolnienia lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Z treści delegacji
zawartej w art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej, wynika konieczność ustalenia przez radę gminy wysokości
kosztu usług opiekuńczych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju swoim zasięgiem obejmuje całą gminę.
Usługi opiekuńcze jeżeli sytuacja tego wymaga, przyznawane są bez względu na odległość i miejsce zamieszkania.
W związku z rządowym programem ustanowionym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.,
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 17 grudnia 2013 r., poz. 1024), przewiduje udzielenia
wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe w wysokości do 150% kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Uchwalą Nr XLV/305/14 Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju z dnia 23 stycznia 2014r. podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do korzystania
z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności i pomocy, w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu
wydatków, w zakresie dożywiania, w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego, w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020.
W przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej, przyznana pomoc w formie posiłku w szkole oraz posiłku z dowozem do miejsca
zamieszkania, może odbywać się na zasadzie zwrotu przez rodzinę w części lub w całości poniesionych wydatków.
Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy wynika, że organ stanowiący podejmuje uchwały w sprawie zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej..
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne i konieczne.
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