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UCHWAŁA NR V/23/07

RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.
42  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z art.  17 ust. 1 pkt 11, art.  50 ust. 6
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej
(Dz.  U.  Nr  64,  poz.  593  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy
uchwala, co następuje:

§  1.  Pomoc  w  formie  usług  opiekuńczych
i specjalistycznych  usług  opiekuńczych  przyznaje
Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  na
podstawie  przeprowadzonego  wywiadu
środowiskowego  (rodzinnego)  z uwzględnieniem
sytuacji  rodzinnej  mającej  wpływ  na  przyznanie  tej
formy  pomocy  dla  osób  samotnych  oraz  osób  w
rodzinie ze względu na:

∙ odległość zamieszkania osób zobowiązanych do
opieki,

∙ stan zdrowia osób wspólnie zamieszkałych,

∙ zatrudnienie osób wspólnie zamieszkałych,

∙ kontynuowanie nauki przez członków rodziny osoby
wymagającej opieki,

∙ brak  kwalifikacji  do  wykonywania  usług
specjalistycznych  osób  zobowiązanych  do
opieki.

§  2.1. Usługi  opiekuńcze  i  usługi  opiekuńcze
specjalistyczne są odpłatne na zasadach określonych w
ust. 2. Koszt usług opiekuńczych wynosi 5,20 zł., a usług
opiekuńczych  specjalistycznych  7,80  zł  za  1  godzinę
świadczonych usług.
2.  Odpłatność  za  usługi,  o  których  mowa  w  ust.  1
ustala  się  w  zależności  od  posiadanego  dochodu  na
osobę  w  rodzinie  lub  dochodu  osoby  samotnie
gospodarującej zgodnie z następującymi zasadami:

a) za usługi opiekuńcze:

Dochód netto na osobę w rodzinie lub dochód osoby
samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium

dochodowego wyrażony w %

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztu 1 godziny
świadczonych usług

Osoba samotnie
gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

101%-150%

151%-180%

181%-200%

201%-250%

251%-300%

powyżej 300%

nieodpłatnie

40%

50%

60%

80%

90%

100%

nieodpłatnie

40%

60%

70%

80%

90%

100%
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b) za usługi opiekuńcze specjalistyczne:

Dochód netto na osobę w rodzinie lub dochód osoby
samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium

dochodowego wyrażony w %

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztu 1 godziny
świadczonych usług

Osoba samotnie
gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

101%-150%

151%-180%

181%-200%

201%-250%

251%-300%

powyżej 300%

nieodpłatnie

30%

40%

50%

70%

80%

100%

nieodpłatnie

40%

50%

60%

80%

90%

100%

§  3.  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  w  Puławach  na  wniosek  pracownika
socjalnego  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach
może  częściowo  lub  całkowicie  zwolnić  osobę  z
ponoszenia odpłatności zwłaszcza ze względu na:

1) zdarzenie losowe,

2) korzystanie  więcej  niż  jednej  osoby  z  usług
opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług
opiekuńczych,

3) zwiększone koszty leczenia.

§  4.  Opłaty  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne
usługi  opiekuńcze  należy  dokonywać  na  konto  tut.
Ośrodka w Banku Spółdzielczym w Puławach w terminie
do 10 - tego następnego miesiąca.

§ 5 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci
moc uchwała Nr XXVIII/112/04 Rady Gminy Puławy z
dnia  29  czerwca  2004  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,
szczegółowych  warunków  częściowego  lub
całkowitego  zwolnienia  od  opłat  oraz  sposobu  ich
pobierania.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Puławy  i  Kierownikowi  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Puławach.

§  7  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Dzwonkowski


