
Uchwała Nr 107/X/2007
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn zm./

RADA MIEJSKA W LUBACZOWIE

p o s t a n a w i a

§ 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie świadczy usługi opiekuńcze obejmujące
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§2
Osoby  korzystające  z  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania  ponoszą  opłatę  
w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie ustaloną zgodnie z tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
przypadający na osobę w rodzinie do kryterium

dochodowego w procentach

Wskaźniki odpłatności w
procentach ustalone od ceny
jednej godziny usługi dla:

osoby
samotnie

gospodarującej
osoby w rodzinie

do  100%                                         
powyżej 100% do 125%         
powyżej 125% do 150%        
powyżej 150% do 180%        
powyżej 180% do 200%        
powyżej 200% do 250%        
powyżej 250%                             

bezpłatnie
10%
20%
30%
50%

         80%
100%

   bezpłatnie
20%
30%
40%
60%
80%

         100%

§ 3
1. Cena 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych ustalana będzie przez Kierownika

Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubaczowie  na  okresy  półroczne  na
podstawie planowanych wydatków ustalonych w jednostkowym planie finansowym
na każdy rok.

2. Opłata  za  usługi,  na  podstawie  kart  pracy  opiekunek,  wnoszona  będzie  do  kasy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozliczeniach miesięcznych przez osobę
korzystającą z usług do 10 dnia każdego m-ca za m-c ubiegły.



§ 4
Wykonanie  uchwały  zleca  się  Kierownikowi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Lubaczowie.

§ 5
Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Polityki Socjalnej, Komunalnej oraz Spraw
Organizacyjnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 6
Traci moc uchwała Nr 162/XX/2004 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 maja 2004 r.   w
sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


