
Uchwała Nr XXXIX/328/2009
Rady Gminy Baranów

 z dnia 7 sierpnia 2009 roku

w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  warunków  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak równieŜ trybu ich pobierania.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), - Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  nie  ponoszą
świadczeniobiorcy,  których  dochód  na  osobę  w  rodzinie  nie  przekracza  kryterium
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 2.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy na
zasadach odpłatności, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie przekracza wysokość ustawowego
kryterium dochodowego.

§ 3.

Osoby, które nie spełniają  warunku określonego w § 1, ponoszą odpłatność za usługi na
następujących zasadach:

Lp. Świadczeniobiorcy Koszt 1 godz. usług
od dochodu netto –
usługi opiekuńcze

Koszt 1 godz. usług
od dochodu netto –

specjalistyczne usługi
opiekuńcze

1 osoby samotnie gospodarujące 15,00% 20,00%

2 osoby pozostające w rodzinie 30,00% 40,00%

§ 3.

Odpłatność za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona w terminie
do 15 dnia kaŜdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi, przez osobę zobowiązaną do
jej uiszczenia na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

§ 4.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieŜ w formie pomocy sąsiedzkiej



§ 5.

Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  świadczone  są  przez  osoby
zatrudnione na umowę  - zlecenie. Osoby,  którym są  świadczone usługi mają  obowiązek
potwierdzania czasu pracy osoby świadczącej usługi w kontrolce czasu pracy.

§ 6.

1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 5,00 zł brutto.
2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 10,00 zł brutto.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXII/108/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
(Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2005r. Nr 71, poz. 1499).

§ 8.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy i  Kierownikowi  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Baranowie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.


