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Za³¹cznik nr 14
do Uchwa³y nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 12 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
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UCHWA£A Nr XVIII/126/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie okrelenia zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze oraz zasad czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia z op³at i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm. ), w zw. z art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Osobom samotnym i samotnie gospodaruj¹cym,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób, a s¹ ich pozbawione, oraz osobom,
które wymagaj¹ pomocy innych osób, a rodzina nie mo¿e
takiej pomocy zapewniæ - przys³uguje pomoc w formie us³ug
opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych
2. Przyznanie powy¿szych us³ug nastêpuje na podstawie
zawiadczenia lekarskiego, lub orzeczenia o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci oraz rodzinnego wywiadu rodowiskowego. Na równi ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoci traktuje siê orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoci do pracy
i samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o zaliczeniu do I
grupy inwalidzkiej.

3. Przyznane w okrelonym wymiarze us³ugi opiekuñcze
s³u¿¹ wy³¹cznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych podopiecznego uwzglêdniaj¹c stan jego zdrowia lub
niepe³nosprawnoæ.
4. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zlecon¹ przez lekarza pielêgnacjê
oraz w miarê mo¿liwoci równie¿ zapewnienie kontaktów z
otoczeniem.
§2. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie wiadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego okrelonego w ustawie o pomocy spo³ecznej.
§3. 1. Przyznanie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych
us³ug opiekuñczych nastêpuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego b¹d innej osoby za
zgod¹ osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
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2. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych mo¿e byæ równie¿ przyznana z
urzêdu.

2) koniecznoæ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny w
jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej, placówce
opiekuñczo-wychowawczej lub rehabilitacyjnej,

§4. Wymiar i zakres przyznanych us³ug opiekuñczych i
specjalistycznych us³ug opiekuñczych uzale¿niony jest od
stanu zdrowia wiadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz
sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu rodowiskowego
(rodzinnego) oraz posiadanych rodków finansowych w bud¿ecie gminy na ten cel.

3) koniecznoæ sprawowania opieki nad wiêcej ni¿ jedn¹
osob¹ wymagaj¹c¹ pomocy w formie us³ug opiekuñczych, w tym co najmniej jedn¹ przewlekle chor¹,

§5. Wymiar, zakres i okres wiadczonych us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych, miejsce ich
wiadczenia, wysokoæ odp³atnoci ponoszonej przez wiadczeniobiorcê okrela ka¿dorazowo w decyzji administracyjnej
dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kole.
§6. Osoby, które nie spe³niaj¹ kryterium dochodowego
okrelonego w §2 zwracaj¹ poniesione wydatki za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w czêci lub w
ca³oci zgodnie z tabel¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿na
odst¹piæ od obowi¹zku zwrotu nale¿noci za us³ugi opiekuñcze w ca³oci lub w czêci zw³aszcza ze wzglêdu na:

4) znaczny stopieñ niepe³nosprawnoci.
§8. Op³aty za us³ugi opiekuñcze wnosi siê do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu wykonania
us³ugi na konto lub do kasy Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Kole wskazane w decyzji administracyjnej.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ko³a.
§10. Traci moc uchwa³a nr XXXIII/231/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie okrelenia
zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i
specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz zasad czêciowego lub
ca³kowitego zwolnienia z op³at.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kole
() Robert Cesarz

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów us³ug,
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Koszt jednej godziny - 10,00 z³.

 













