Uchwała Nr XXXI /137/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 01 luty 2005 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich
pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64 poz.593 i Nr 99 poz.101 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§1
Przyznanie usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ujeździe, którą ustala się ilość godzin świadczonych usług i odpłatność za usługi
opiekuńcze.
§2
Pierwszeństwo do korzystania z usług opiekuńczych mają osoby o najniŜszych dochodach,
niepełnosprawne i samotne.

§3
Podstawę przyznania usług stanowi zaświadczenie lekarza, Ŝe stan zdrowia ubiegającego się
o usługi wymaga pomocy osób trzecich oraz ustalenia wywiadu środowiskowego.

§4
Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zaleŜności od posiadanego
dochodu w stosunku do kryterium dochodowego, którego wysokość określona jest w art. 8 ust 1
ustawy o pomocy społecznej według następujących zasad:

Dochód netto wyraŜony w % na osobę w rodzinie
wskazany w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej
Do 100%
PowyŜej 100% do 150%
PowyŜej 150% do 200%
PowyŜej 200% do 250%
PowyŜej 250% do 300%
PowyŜej 300% do 350%
PowyŜej 350%

Liczone w roboczo-godzinach
Wysokość odpłatności liczona od kosztu
usług wykonawcy w %
Osoba samotna
W rodzinie
Nieodpłatnie
10%
20%
30%
50%
70%
100%

Nieodpłatnie
15%
30%
50%
80%
100%
120%

§5
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności
za korzystanie z usług lub na wniosek członka rodziny Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
moŜe całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia opłat przez czas określony, zwłaszcza
ze względu na :
- przewlekłą i cięŜką chorobę
- wielodzietność
- bezrobocie

§6
Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy wnoszą opłatę bezpośrednio do wykonawcy usług.
§7
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/135/97 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 lutego 1997 r.
w sprawie zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze oraz odpłatności za te usługi.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§9
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

