UCHWAŁA NR 217/XXXIX/14
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie 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 lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013r. Poz. 549) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co
następuje:
Warunki przyznawania usług opiekuńczych
§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest
osobom wymienionym i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2. Ilość przyznanych godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ich zakres
powinny odpowiadać ustalonym w trakcie wywiadu środowiskowego potrzebom osoby wymagającej pomocy
z uwzględnieniem jej stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej oraz możliwości finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka
pomocy społecznej we Wleniu.
Odpłatność za usługi
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby nie spełniające warunków, których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o pomocy społecznej
ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych według poniższej tabeli
% kryterium dochodowego określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej
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3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 13,50 zł. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi
iloczyn ceny za 1 godz. usług i wskaźnika odpłatności określonego w procentach w powyższej tabeli oraz liczby
świadczonych godzin usługowych w ciągu miesiąca.
4. Ustaloną odpłatność za usługi, świadczeniobiorca bądź jego przedstawiciel ustawowy albo inna
upoważniona osoba uiszcza do kasy lub na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wleniu do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym usługa była wykonana. Odpłatność za
m-c grudzień danego roku uiszcza się do 25-go dnia tego miesiąca.
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Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być
częściowo lub całkowicie zwolniona na czas określony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze,
w szczególności w związku z:
- ponoszeniem stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji
świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z procesem
leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych,
a także stosowania określonej diety, po przedstawieniu dowodów;
- zdarzeniem losowym;
- koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§ 5. Z chwilą wejścia w życie w/w uchwały traci moc uchwała nr 25/VI/03 z dnia 31 marca 2003r. W sprawie
wydatków na pomoc społeczną i zasad ich zwrotu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń
Katarzyna Kotołowska
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