
UCHWAŁA NR BRM.0007.1.2017
RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 16 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o 
samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446. jt.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.           o 
pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z późń. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.  W  Uchwale Nr BRM.0007.57.2015 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią załącznika do 
niniejszej uchwały;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych         
w dni robocze wynosi 18 zł.

2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w dni 
wolne i święta wynosi 20 zł.”;

3) W § 6 skreśla się zwrot „w kasie lub”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr BRM.0007.70.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 listopada 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób                       
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego                            
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Józef Uzar
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Załącznik  
do Uchwały Nr BRM.0007.1.2017 
Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 16 stycznia 2017 r. 

 
 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

% dochodu na 

osobę określonego 

w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności ponoszonej 

przez osoby samotnie gospodarujące 

liczona w % od kosztu usług 

Wysokość odpłatności ponoszonej 

przez osoby w rodzinie liczona w % 

od kosztu usług 
 

Dni robocze 
 

Dni wolne od 

pracy 
 

 

Dni robocze 
 

Dni wolne od 

pracy 

do 100% Bezpłatnie  Bezpłatnie Bezpłatnie  Bezpłatnie 

100% - 150% 10 20 20 25 

150% - 200% 15 25 25 35 

200% - 250% 25 30 35 45 

250% - 300% 35 40 45 55 

300% - 400% 50 60 70 80 

400% - 500% 70 85 95 100 

500% - 700%  95  100  100  100   

powyżej 700% 100 100 100 100 
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