
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/18 

RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/201/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

i trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 

Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 uchwały nr XXXVII/201/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006 r.: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,3. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust.1 ponoszą 

odpłatność określoną w poniższej tabeli: 

Procent kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej 

Procentowa wysokość odpłatności 

od obowiązującej stawki za usługę 

określoną w ust. 4 i 6 Zarządzenia 

– dla osób samotnych 

Procentowa wysokość odpłatności 

od obowiązującej stawki za usługę 

określoną w ust. 4 i 6 Zarządzenia 

– dla osób w rodzinie 

Do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 

Od 101 – do 150 10 15 

Od 151 – do 200 20 35 

Od 201 – do 250 40 55 

Od 251 – do 300 60 75 

Od 301 – do 350 80 100 

Powyżej 350 100 100 

„ 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,4. Podstawą ustalenia opłaty usług jest koszt jednej godziny usług, który 

wynosi 15 zł.” 

3) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: ,,6.1. Gmina zapewnia dostęp do specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje  

do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, 

pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie 

rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające 

świadczyć określone specjalistyczne usługi. 6.2. Gmina zapewnia dostęp do następujących 

specjalistycznych usług opiekuńczych i ustala koszt jednej godziny wskazanych usług na poziomie: 
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- usługi pielęgniarskie: 30 zł 

- psycholog/pedagog/terapeuta zajęciowy: 60 zł 

- logopeda: 50 zł 

- rehabilitant medyczny/fizjoterapeuta – 60 zł 

- asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun środowiskowy/pracownik socjalny- 20 zł” 

4) po pkt 6 dodaje się, pkt 7 w brzmieniu: ,,7.1. W przypadku realizacji przez Gminę rządowych programów 

oraz pozyskania dofinansowania do zadań własnych, o którym mowa w art. 115 ustawy o pomocy 

społecznej, a także projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, osoby korzystające  

ze wsparcia programowego ponoszą odpłatność za usługi na zasadach określonych w  poniższej tabeli: 

Procent kryterium 

dochodowego 

określonego 

w art.8 ustawy 

pomocy społecznej 

Wysokość procentowa odpłatności o której mowa w § 3 ust 4 i 6 Uchwały Rady Miasta 

Jedlina-Zdrój za 1-ą i kolejne godziny usług 

Osoby samotne Osoby w rodzinie 

1h 2 h 3 h 4-5 6-7 8-więcej 1h 2h 3h 4-5 6-7 8- 

więcej 

Do  100 nieodpłatnie nieodpłatnie 

101 -250 5 10 20 40 60 80 10 30 50 70 90 100 

251-300 10 30 40 60 80 100 15 50 80 100 100 100 

301-400 30 40 70 100 100 100 70 100 100 100 100 100 

Powyżej 401 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.2. Odpłatność, o której mowa w ust.1 obowiązuje na czas trwania Programu lub Projektu.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta: 

M. Drapich 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1204


		2018-03-09T13:55:39+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




