UCHWAŁA Nr …............./2018
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia ….........................
w sprawie określenia 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, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm., poz. 2232) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 poz. 1769 ze zm., poz. 1985) uchwala się co
następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z ustawą z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. 1. Ustala się koszt jednej godziny usługi opiekuńczej na kwotę 19,00 zł.
2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Do celów obliczenia kwoty odpłatności za przyznawane usługi opiekuńcze na każdy rok
przyjmuje się wartość jednej godziny usługi obliczonej jako iloczyn kosztów za rok poprzedni i
ilości przepracowanych godzin.
§ 4. Należności za wykonane usługi opiekuńcze wpłaca się na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie.
§ 5. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie z
ponoszenia opłat na czas określony ze względu na:
a) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług
opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia;
b) ponoszenie dużych wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorców, dla których
odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie;
c) zdarzenie losowe.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w
sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej
oraz zasad zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2017 r., poz. 3318).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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% dochodu w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art.8 ust.1
,pkt.1i 2 (osoby samotnej i w rodzinie)
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Wysokość odpłatności
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Poniżej 101

0%

0,00%

Powyżej 100 -120

5%

5%

Powyżej 120 -140

10 %

10 %

Powyżej 140 -160

15%

15%

Powyżej 160 -180

20%

20%

Powyżej 180 -200

25%

25%

Powyżej 200-220

30%

30%

Powyżej 220-240

35%

35%

Powyżej 240-260

40%

40%

Powyżej 260-280

45%

45%

Powyżej 280-300

50%

50%

Powyżej 300-320

55%

55%

Powyżej 320-340

60%

60%

Powyżej 340-360

65%

65%

Powyżej 360-380

70%

70%

Powyżej 380-400

75%

75%

Powyżej 400-420

80%

80%

Powyżej 420-440

85%

85%

Powyżej 440-460

90%

90%

Powyżej 460-480

95%

95%

Powyżej 481

100%

100%

