ZARZĄDZENIE nr 0050.181.2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania.

Działając na podstawie art. Sa, 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.
Dz. U. z 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) W związku 2 Uchwała Nr XXVIII/3020013
Rady Miejskiej W Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz Uchwałą Nr
XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. W sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów akta prawa miejscowego W dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji zmienionej Uchwałą Nr XLV1U390/201/8 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16
maja 2018 r.

zarządza się, co następuje:
51
Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne z mieszkańcami
Gminy Toszek oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi W art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
W celu zebrania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały W sprawie ustalenia warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz
trybu ich pobierania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

52
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15 sierpnia 2019 r., a termin
zakończenia na dzień 23 sierpnia 2019 r.

53

Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę
Toszek.

54
l. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie:
l) zgłaszania uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii o projekcie

uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich
ponoszenia oraz trybu ich pobierania”, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia;
2) zgłaszania uwag i propozycji na „Formularzu zgłaszania uwag i propozycji o
projekcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich
ponoszenia oraz trybu ich pobierania”, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia;
2. Wypełnione

formularze, o których mowa w ust. 2 należy
nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godziny 1300:
«

składać

w

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku ul. Rynek ll, 44—180
Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenie dla
zachowania terminu ma data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie
data stempla pocztowego lub
2) drogą elektroniczną na adres: sekretariathopstoszekpl
1)

3. Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.

55
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

56
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.181.2019
Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII
O

projekcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich
ponoszenia oraz trybu ich pobierania

1.

Informacje o zgłaszającym

2.

Zgłaszane uwagi i opinie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.181.2019
Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe uwagi i opinie:

Konieczne jest wypełnienie punktu 1.
2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konsultacji
społecznych jest
Burmistrz Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 11, 44 — 180 Toszek. Dane te
będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału W konsultacjach
społecznych i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim. Kazdemu przysługuje prawo
wglądu w jego dane osobowe i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne w procesie konsultacji.
1.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
Burmistrza T oszka z dnia 9 sierpnia 2019 r. r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCII ROZWIĄZAN
do projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze, z wyłączeniem

specjalistycznychusług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz
trybu ich pobierania
1.

Informacje o zgłaszającym1

2.

Zgłaszane uwagi i opinie

3.

Dodatkowe uwagi i opinie:

/ podpis mieszkańca biorącego udział w konsultacjach/

[

Konieczne jest wypełnienie punktu 1
1/2

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr
Burmistrza Toszka z dnia 9 sierpnia 2019 r. r.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
dalej „UODO" oraz z wejściem w Życie W dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/ 46 WE (dalej „RODO”), niniejszym informuję, że:

/

Administratorem zebranych danych osobowych jest
Burmistrz Toszka, z siedzibą W Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44—180 Toszek oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku 44—180 Toszek, ul. Rynek 11
II. Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym Pan/Pani może się skontaktować W sprawach ochrony swoich danych osobowych
i
swoich
realizacji
praw przez formularz kontaktowy na stronie
e-mail: ido@netkonceptlub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są i będą w celu, na jaki wyrazii/ a Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. W celu zweryfikowania posiadania
uprawnienia
do wzięcia udzialu w konsultacjach spolecznych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas konsultacji społecznych
stanowi
art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
I.

Wsw

zm.).
IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
Administrator przetwarzać będzie Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w kategorii podstawowych danych
identyfikacyjnych, takich jak:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu).

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym W pkt lll informuję, że Pana/ Pani dane osobowe

będą przetwarzane wyłącznie W celu weryfikacji posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach
społecznych i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pana Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji

/

VII.

międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego W pkt Ill celu
przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14,

poz. 67 z późn.zm.).
VIII.

IX.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
2. sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie konsultacji i wynikające
z przepisów prawa wskazanych w pkt III niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
uniemożliwi weryfikację posiadania uprawnienia do udziału W konsultacjach.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
—

profilowania.

/ podpis mieszkańca biorącego udział w konsultacjach/
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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia .................. 2019 r.

sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich
pobierania
w

Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz, 506), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), an, 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r, poz, 1508 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:

l. Uchwala sie szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

@

i

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłatjak również ich pobierania.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
przyznawane są po ustaleniu, że zachodzą
przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej do ich udzielenia.
@

3.

@

i. Usługi opiekuńcze

i

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone sa odpłatnie.

2, Pełna odpłatność za jedną godzinę świadczonych usług opiekuńczych wynosi 15,00 zł
3, Pełna odpłatność za jedna godzinę świadczonych specjalistycznych usług

opiekuńczych wynosi 30,00 zł

4. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadezeniobiorców określa załącznik do
niniejszej
uchwały,

Odpłatność za świadczone usługi lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek
bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
4. l. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwejest w przypadku, gdy wystepuje:
5.

@

a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych w wymiarze. powodującym. iż odpłatność za te usługi spowodowałaby obnizenie dochodu
poniżej ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie,
b) konieczność ponoszenia stałych, niezbednych

iuzasadnionych wydatków na leki, leczenie irehabilitacje
przewyższających 50% dochodu osoby samotnie gospodarującej albo rodziny.
2, Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy wystepuje:

a) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce,
b) wystąpienie zdarzenia losowego,
spowodowały straty materialne,

sytuacji

kryzysowej,

klęski żywiołowej

lub ekologicznej,

które

c) konieczność

sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze
wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka wprocesie jego leczenia, rehabilitacji iedukacji, atakże nad osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności.
@

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

ld: Al42F862-0280-43F7-9DOC—7FD5ACO79F20,
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Nr XXXII/249/20l7 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r, w sprawie
warunków
ustalenia
przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze,
zwyłączeniem specjalistycznych uslu opiekuńczych dla osób zzburzeniami psychicznymi oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz tiybu ich pobierania,
g 6. Traci moc uchwała
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia .................... 2019 r.
Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczenioborców za usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjałistycznych usług opiekuńczych dł osób
z zaburzeniami psychicznymi
Procentowy stosunek dochodu
Osoby samotnie gospodarujące
Osoby w rodzinie
do kryterium określonego w
- wysokość ponoszonej przez
- wysokość ponoszone] przez
ustawie o pomocy społecznej
świadczeniobiorcę odpłatności za
świadczeniobiorcę odpłatności
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
za usługi opiekuńcze
usługi opiekuńcze
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
i

do 100%
powvżej 100%- 150%
powvżei 150%- 180%
powvżej 180% - 200%
powvzej 200% - 220%
powyżej 220% - 250%
powvżej 250% - 300%
pow żej 300% ~ 350%
powyżei 350%

bezpłatnie
5%

bezpłatnie

10%
15%

20%
30%
35%
40%
50%
80%
100%

10%

20%
30%
40%
70%
100%
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UZASADNIENIE
Zgodnie

Z

art, 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy

określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania

i

odpłatności za usługi opiekuńcze

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych

i

usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. jak
również tryb ich pobierania,

i

%

riał
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