Uchwała Nr VII/105/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie : szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu
ich pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
/Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 2004r. z późn.zm. / oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca
1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn.zm. /
Rada Miasta Świeradów-Zdrój
uchwala, co następuje :
§1
Uchwała reguluje warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, zwane dalej „usługami” oraz szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§2
Świadczenie z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych przysługuje w szczególności:
1.Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona,
2.Osobie, która wymaga pomocy innych osób, pozostającej w rodzinie, jeżeli rodzina nie
może takiej pomocy zapewnić.
§3
1.Usługi udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego
albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Do wniosku należy, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć zaświadczenie lekarskie
stwierdzające konieczność pomocy innych osób, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Konieczność pomocy innych osób jest równoznaczna z posiadaniem przez osobę
zainteresowaną
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, lub orzeczenia o stałej
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji, lub orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

§4
1. Usługi przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego
wywiadu środowiskowego.
2. W decyzjach o przyznanie świadczenia w formie usług ustala się ich zakres, okres
i miejsce świadczenia oraz odpłatność za nie.
§5
1. Nie ponosi odpłatności za świadczone usługi :
1) osoba samotnie gospodarująca, jeżeli jej dochód jest niższy lub równy
kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, określonemu
w ustawie o pomocy społecznej,
2) osoba w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy
kryterium dochodowemu na osobę w rodzinie, ustalonemu w ustawie
o pomocy społecznej.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób, których dochód lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej
lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalana jest według tabeli stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Cena 1 godziny usługi wynika z umowy zawartej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świeradowie-Zdroju z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji
zadania.
4. Opłaty za usługi wnoszone są za faktyczną ilość godzin świadczoną w danym miesiącu
do końca miesiąca następującego po wykonaniu usługi na rachunek bankowy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju .
5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli odpłatność za usługi stanowiłaby
dla osoby zobowiązanej do jej uiszczenia nadmierne obciążenie lub też niweczyłaby
skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeradowie-Zdroju, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej, bądź
jej przedstawiciela ustawowego, po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego, może odstąpić w części lub w całości od żądania należności z tytułu
świadczonych usług.
§6
Traci moc Uchwała Nr 24/I/97 Rady Miejskiej w Świeradowie-Zdroju z dnia 07.03.1997r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26.09.2007 r.
TABELA ODPŁATNOŚCI
ZA UŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochód osoby lub na osobę Odpłatność za usługi wyrażona w % od ceny 1 godziny
usługi
L.p. w rodzinie wyrażony w % od
kryterium dochodowego
Osoba samotna
Osoba w rodzinie
1.

do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2.

powyżej 100 do 150

5

10

3.

powyżej 150 do 200

20

25

4.

powyżej 200 do 250

35

40

5.

powyżej 250 do 300

50

55

6.

powyżej 300 do 350

65

70

7.

powyżej 350 do 400

80

85

8.

powyżej 400

100

100

