RADA M1E.JSKA
W KRA.JENCE

UCHWALA Nr XXV/166/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zasad przyznawania

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. 80 poz.717, Nr 162 poz.
1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172poz. 1441, Nr 175 poz.
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.l42, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230,
z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz.
887; z 2012 r. poz. 567) i art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 201Or. Nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr
125, poz. 842 z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.
579), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą:
1) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób, a sąjej pozbawione,
2) osobom zamieszkałym w rodzinie wymagającym pomocy innych osób, a rodzina nie
może takiej pomocy zapewnić.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie
świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza:
1) dla osób samotnie gospodarujących kwoty określonej wart. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
o pomocy społecznej,
2) dla osób w rodzinie kwoty określonej wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. W/w kryteria dochodowe podlegają weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
_ § 4. 1. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w §3 otrzymują pomoc pod
warunkiem częściowej dopłaty własnej do kosztów usługi.
2. Wysokość odpłatności określa się według załącznika 1 do niniejszej uchwały.
3. W decyzji przyznającej świadczenie w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych określa się wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo
przyznaje świadczenie nieodpłatnie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2006
roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka
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§ 7. Uchwał~ w~hodzi w ~ycie po u~ływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku -:M'
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr XXV/166/2012
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 25 października 2012 r.

Tabela odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
1. Dla osoby samotnie gospodarującej.
Dochód netto wyrażony w %
w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
o pomocy społecznej
do 100 %
powyżej 100 % do 125 %
powyżej 125 % do 150 %
powyżej 150 % do 175 %.
powyżej 175 % do 200 %
powyżej 200 % do 225 %
powyżej 225 % do 250 %
powyżej 250 % do 275 %
powyżej 275 % do 300 %
powyżej 300 % do 325 %
powyżej 325 %

odpłatności
w % ustalona od ceny usługi

bezpłatnie
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2. Dla osoby w rodzinie.
Dochód netto wyrażony w %
w stosunku do kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy społecznej
do 100 %
powyżej 100 % do 125 %
powyżej 125 % do 150 %
powyżej 150 % do 175 %
powyżej 175 % do 200 %
powyżej 200 % do 225 %
powyżej 225 % do 250 %
powyżej 250 % do 275 %

odpłatności
w % ustalona od ceny usługi

bezpłatnie
15 %
30%
45%
60%
75%
90%
100%
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