
UCHWAŁA  NR XXI/153/04
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

Z DNIA 26 MARCA 2004 ROKU

w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad
        częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

    Na podstawie art.  18 ust.3,  art.34 ust.  5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy
społecznej(Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.
1118 i 1126, z 1999r., Nr 20, poz.170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz.1001,z 2000r. Nr 12,
poz.136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001r. Nr 72,poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr
111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz.1792) 

Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała  swym  zakresem  obejmuje  usługi  opiekuńcze,  zwane  dalej  „Usługami”,  z
wyłączeniem  usług  przysługujących  na  podstawie  przepisów  o  ochronie  zdrowia
psychicznego.

§ 2

Pomoc w formie usług przysługuje:
1. Osobom samotnym, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych

osób.
2. Osobom samotnie gospodarującym (mającym krewnych w linii prostej zobowiązanych do

alimentacji),  które  z  powodu  wieku,  choroby lub  innych przyczyn wymagają  pomocy
innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Osobom zamieszkałym w rodzinie, wymagającym pomocy innych osób, lecz rodzina nie
może takiej pomocy zapewnić.

§ 3

Usługi opiekuńcze organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku

§ 4

1. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
2. Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej określonej jednocześnie ich

zakres, wymiar i zasady odpłatności.
3. Zakres  i  wymiar  usług  ustala  kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Drezdenku

indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem jego sytuacji rodzinnej,
zdrowotnej i  stopnia samodzielności.

§ 5



1. Wysokość odpłatności za usługi zależy od:
- kosztów usług opiekuńczych,
- dochodu na osobę w rodzinie.

2. Koszt  usług  określa  kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Drezdenku  wydając
stosowne zarządzenie.

§ 6

Nie  ponoszą  odpłatności  świadczeniobiorcy,  których  dochód  na  osobę  w  rodzinie  nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy społecznej.

§ 7

Świadczeniobiorcy,  których  dochód  na  osobę  w  rodzinie  jest  wyższy,  niż  kryterium
dochodowe określone w § 6 uchwały, ponoszą odpłatność na następujących zasadach:

lp %  kryterium  dochodowego
określonego  w  art.  4  ust.  1
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów usług
dla:
osoby samotnej osoby  samotnie

gospodarującej
osoby w rodzinie

1 100,1 - 150 10 15 20
2 150,1 - 175 15 20 25
3 175,1 - 200 20 25 35
4 200,1 - 225 30 40 50
5 225,1 - 250 40 50 60
6 250,1 - 300 50 60 70
7 powyżej 300 100 100 100

§ 8

1. Odpłatność  za  usługi  opiekuńcze  wnoszona  jest  kwitariuszem  do  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Drezdenku do 30 dnia każdego następnego miesiąca.

2. Podstawą obliczenia odpłatności są karty pracy opiekunek domowych zawierające czas
usług poświadczony podpisem świadczeniobiorcy.

§ 9

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana do odpłatności może, na jej
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z
ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu:
a) zdarzenie losowe,
b) konieczność  ponoszenia  opłat  za  pobyt  członka  rodziny w  domu  pomocy społecznej,

placówkach opiekuńczo—wychowawczych lub leczniczo-rehabilitacyjnych,
c) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych.



§ 10

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

§ 11

Traci moc uchwała Nr XXX/184/96 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30.12.1996r.

§ 12

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
            /-/ Jerzy Skrzypczyński


