
UCHWAŁA  Nr  XX/83/2004
Rada Gminy Cisek

z dnia  28 czerwca 2004r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze i
specjalistyczne usługi opieku�cze, szczegółowych warunków cz��ciowego lub całkowitego
zwalniania od opłat, trybu ich pobierania.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6,art.18.ust.2 pkt 15 ,art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z
2002r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z
2003r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055  oraz art.50 ust.6 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64 poz.593 /. z 2004r. Nr 99 poz. 138,
Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje :

§ 1.

Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze przyznaje Kierownik Gminnego
O�rodka Pomocy Społecznej w Cisku na wniosek �wiadczeniobiorcy lub pracownika
socjalnego w oparciu o przeprowadzony wywiad �rodowiskowy.

§ 2.

1. W wywiadzie �rodowiskowym pracownik socjalny stwierdza, czy �wiadczeniobiorca
wymaga udzielenia pomocy w formie usług opieku�czych lub specjalistycznych usług
opieku�czych, b�d� stwierdza czy s� inne osoby  mog�ce zapewni� w /w usługi.

2. W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w wywiadzie stwierdza, czy  rodzina
jest w stanie zapewni� opiek�.

3. Ponadto pracownik socjalny w wywiadzie �rodowiskowym zamieszcza propozycj� liczby
godzin usług  opieku�czych lub specjalistycznych usług opieku�czych jaka b�dzie
niezb�dna dla �wiadczeniobiorcy oraz ustala dochody  �wiadczeniobiorcy b�d� rodziny
�wiadczeniobiorcy   w celu ustalenia odpłatno�ci z usługi.

§ 3.

1. Wysoko�� miesi�cznej odpłatno�ci za usługi ustala Kierownik Gminnego O�rodka
Pomocy    Społecznej  w  oparciu o kart� pracy opiekunki domowej potwierdzonej
podpisem �wiadczeniobiorcy.

2. Nale�no�� za �wiadczone usługi wpłacana jest do Kasy Urz�du Gminy za po�rednictwem
opiekunki  �wiadcz�cej usługi do 10 dnia ka�dego miesi�ca.

3. Opiekunka domowa zobowi�zana jest przekaza� pokwitowanie wpłaty �wiadczeniobiorcy
w  najbli�szym terminie �wiadczenia usług.



§ 4.

1. Ustala  si� cen� za 1 godzin� usług opieku�czych w kwocie :
- w dni robocze  - 7.00 zł.
- w dni wolne od pracy, niedziele i �wi�ta   - 14.00 zł.

2. Odpłatno�� za �wiadczone usługi b�dzie naliczana zgodnie z tabel� stanowi�c� zał�cznik
Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej mo�e cz��ciowo lub całkowicie
zwolni� �wiadczeniobiorc� od obowi�zku uiszczenia opłaty za usługi opieku�cze lub
specjalistyczne usługi opieku�cze w   wysoko�ci okre�lonej w zał�czniku do uchwały w
przypadku je�eli �wiadczeniobiorca poniósł  szkod� w wyniku zdarzenia losowego, kl�ski
�ywiołowej, lub w przypadku wyra�nego pogorszenia si� stanu zdrowia
�wiadczeniobiorcy.

2. Odst�pienie w  cz��ci lub cało�ci od obowi�zku uiszczenia opłaty za �wiadczone usługi
nast�puje na  wniosek �wiadczeniobiorcy b�d� pracownika socjalnego po
przeprowadzeniu wywiadu �rodowiskowego.

3. Kierownik O�rodka Pomocy Społecznej mo�e cz��ciowo lub całkowicie zwolni�
�wiadczeniobiorc� od obowi�zku uiszczenia opłaty za �wiadczone usługi  na okres nie
dłu�szy ni� 6 miesi�cy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXI/128/2000 z 11 grudnia 2000r. w sprawie ustalania zasad
przyznawania i odpłatno�ci za usługi opieku�cze, szczegółowych zasad cz��ciowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.

§ 8.

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w  Dzienniku Urz�dowym
Województwa Opolskiego.

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
 /-/ Paweł Ryborz



Zał�cznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Cisek nr XX /83/2004

z dnia  28 czerwca 2004r.

TABELA STAWEK ODPŁATNO�CI
ZA USŁUGI OPIEKU�CZE

I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU�CZE

1. Stawk� bazow� przy ustalaniu odpłatno�ci b�dzie wysoko�� dochodu uprawniaj�cego do
�wiadcze� z pomocy społecznej na osob� samotnie gospodaruj�c�.

2. Stawki dochodu okre�lone w tabeli b�d� ulegały zmianie w przypadku wzrostu wska�nika
waloryzacji kwot wymienionych w ustawie o pomocy społecznej.

100% stawki
bazowej ustalonej
zgodnie z ustaw�

o pomocy
społecznej

Dochód na osob�
w rodzinie

Wysoko�� odpłatno�ci
w procentach ustalonych

od ceny usługi dla :

osób
samotnych

osób samotnie
gospodaruj�cych

osób w
rodzinie

100% 461 nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie

101-120 465,61-553.20 10% 20% 30%

121-140 557,81-645,40 15% 30% 40%

141-160 650,01-737,60 20% 40% 50%

161-180 742,21-829.80 25% 50% 60%

181-200 834,41-922,00 30% 60% 70%

201-220 926,61-1014,20 35% 70% 80%

221-240 1018,81-1106,40 40% 80% 90%

241-260 1111,01-1198,60 45% 90% 100%

261-280 1203,21-1290,80 50% 100% 100%

281-300 1295,41-1383,00 55% 100% 100%

301-320 1387,61-1475,20 60% 100% 100%

321-340 1479,81-1567,40 65% 100% 100%

341-360 1572,01-1659,60 70% 100% 100%

361-380 1664,21-1751,80 75% 100% 100%

381-400 1756,41-1844,00 80% 100% 100%

pow.400 1844,00 100% 100% 100%


