UCHWAŁA NR XLVI/268/2010
RADY GMINY WALIM
z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych 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 od opłat jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej /Dz. U. z 2009r, Nr 175 późniejszymi zmianami 1362 z późn. zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach i w wysokości określonych poniższa tabelą.
Procentowy wskaźnik dochodu netto na jedną osobę w rodzinie liczony w stosunku do kryterium

Wysokość odpłatności w procentach

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

ustalana od ceny usługi

do 100

nieodpłatnie

powyżej 100 do 150

10

powyżej 150 do 200

15

powyżej 200 do 250

20

powyżej 250 do 300

30

powyżej 300 do 350

45

powyżej 350 do 400

60

powyżej 400 do 450

80

powyżej 450

100

§ 2. Poza wypadkami określonymi w § 1 osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być zwolniona całkowicie lub
częściowo z ponoszenia odpłatności na wniosek złożony w terminie do 30 dni, w następujących przypadkach: 1. konieczności
ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia, wszelkiego typu placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych, 2. zdarzenia losowego, w wyniku którego, nie jest w stanie
ponosić odpłatności, o której mowa w § 1, ze względu na sytuację majątkową spowodowaną tym zdarzeniem i w okresie jego
trwania.
§ 3. Decyzję administracyjną o całkowitym lub częściowym zwolnieniu świadczeniobiorcy z odpłatności za usługi opiekuńcze
podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
§ 4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w § 1 jest wnoszona do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Walimiu w sposób ustalony w Umowie z podmiotem świadczącym usługi.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/147/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 1997r w sprawie ustalenia zakresu
i szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2010r

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

ID: KIUPN-XHZZO-ZZYWI-XDOIU-MYDEK. Podpisany.

UZASADNIENIE
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Zmiana uchwały koryguje tabelę odpłatności oraz eliminuje konieczność wprowadzania uchwałą zmian w tabeli przy
każdorazowej zmianie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej - obecnie wynosi 477 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie. Sporządziła: Anna Neuberg

Zuzanna Bodurka

UZASADNIENIE
Zmiana uchwały koryguje tabelę odpłatności oraz eliminuje konieczność wprowadzania uchwałą zmian w tabeli przy
każdorazowej zmianie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej - obecnie wynosi 477 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie. Sporządziła: Anna Neuberg

ID: KIUPN-XHZZO-ZZYWI-XDOIU-MYDEK. Podpisany.

Strona 2 / 2

