UCHWAŁA NR 232/XLII/14
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 22 września 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
549) w związku z 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:
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.
§ 3. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu na osobę w rodzinie
oraz ilość godzin usług.
2. Dochód, od którego obliczana jest wysokość odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.
3. Cena jednej godziny usług opiekuńczych ustalana jest na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych na
te usługi
4. Ustala się następujące zasady odpłatności.
Procentowy wskaźnik dochodu netto na jedna osobę Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych
w rodzinie liczony w stosunku do kryterium dochodowego i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od całkowitego
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
kosztu (w procentach)
Osoba samotna/ samotnie gospodarująca

Osoba
w rodzinie

do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 do 150

30

40

151 do 200

40

50

201 do 250

50

60

251 do 300

60

70

301 do 400

70

80

powyżej 400

100

100

§ 4. Osoba na rzecz której przyznano usługi może być zwolniona z ponoszenia odpłatności w całości lub części
w przypadku:
1) obciążenia obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia lub innej podobnej placówki opiekuńczej,
2) korzystania z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,
3) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową uprawnionego do usług
opiekuńczych.
§ 5. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się przelewem na konto 18 8384
1019 0000 1007 2000 0001 do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
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§ 7. Traci moc uchwała nr 25/VI/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie wydatków na pomoc społeczną i zasad
ich zwrotu.
§ 8. 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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