Uchwała Nr XX/122/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 maja 2004

w sprawie: określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Pleszewie uchwala,
co następuje :
§1
Określa się :
1) warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze,
2) warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi, o których mowa w
pkt.1,
3) tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w pkt.1.
§2
1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od
posiadanego dochodu określają tabele 1 i 2

Tabela 1
Osoby samotne
Dochód na osobę w %
(dochód na osobę określony w art. 8
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej)

Wysokość odpłatności w
procentach ustalonaod ceny
usługi

do 100%

nieodpłatnie

do160%

3

do 220%

7

do 250%

15

do 300%

30

do 350%

60

powyżej 350%

100

Tabela 2
Osoby w rodzinie
Dochód na osobę w %
Wysokość odpłatności
(dochód na osobę określony w art. 8 w procentach ustalona od ceny
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
usługi
2004r o pomocy społecznej)
do 100%

nieodpłatnie

do 250%

7

do 300%

15

do 350%

20

do 400%

30

do 500%

50

powyżej 500%

100

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych w kwocie 13 zł
§3
Upoważnia się Dyrektora MGOPS w Pleszewie do obniżenia lub odstąpienia od odpłatności
określonych w § 3 uchwały w wypadkach gdy korzystającym z opieki po jej opłaceniu
pozostała do dyspozycji w danym miesiącu kwota nieprzekraczająca odpowiednio 100%
dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
§4
Odpłatność za usługi opiekuńcze realizowana jest w formie wpłat gotówkowych w kasie
MGOPS w Pleszewie, na podstawie decyzji o wysokości odpłatności.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§6
Traci moc uchwała Nr XXX/167/96 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1996 r. w
sprawie ustalania zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za te usługi
§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego

