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z dnia  19 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XIV/..../19
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 
a także tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są z uwzględnieniem rozpoznanej 
sytuacji życiowej i potrzeb osoby, na rzecz której ma być przyznawane świadczenie. 

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres i miejsce ich 
świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu 
środowiskowego;

2) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą stan zdrowia, wydaną przez lekarza.

§ 4. Wysokość opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych ustala się w kwocie 24,90 zł. 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których 
dochód nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, ponoszą opłaty za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:
Dochód na osobę w rodzinie w porównaniu 
do kryterium dochodowego określonego na 

podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej 

w procentach

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych liczona od ceny 1 godziny usług (w procentach):

do 100%                             
101%-150%    
151%-200%
201%-250%
251%-300%
301%-350%    
351%-400%     

Osoba samotna
nieodpłatnie

5%
10%

  20%  
40%
60%
80%

Osoba w rodzinie
nieodpłatnie

10%
20%
 30%
50%
70%
90%

pow. 400%  100% 100%
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§ 6. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze winna być wnoszona 
bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leśnicy.   

§ 7. Kwoty określające dochód na osobę są waloryzowane na zasadach i w trybie określonym           
w art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Leśnicy, może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w następujących sytuacjach:

1) konieczności sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

2) konieczności ponoszenia wysokich opłat związanych:

a) z potrzebami mieszkaniowymi,

b) z procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych,

3) innego zdarzenia losowego powodującego niemożność lub znaczne utrudnienie ponoszenia odpłatności za 
usługi.

§ 9. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2019 r.                 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z tych opłat i trybu ich pobierania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Froń
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