
 

 

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/142/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 82, poz. 1470) wprowadza się 

następującą zmianę 

§ 7. otrzymuje brzmienie: 

§ 7. osoby samotnej i osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, które nie spełniają warunków 

określonych w § 5 i § 6 ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze. 

Dochód osoby korzystającej z 

usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych w % w stosunku 

do kryterium dochodowego 

określonego w art.. 8 ust. 1 pkt 1i 

2 ustawy 

Wskaźnik odpłatności w % ustalonej od ceny usługi za 1godz dla: 

Odpłatność w % ponoszona przez 

osobę samotnie gospodarującą 

Odpłatność w % ponoszona przez 

osobę w rodzinie 

do 100 Bezpłatnie Bezpłatnie 

powyżej 100 do 150 20 30 

powyżej 150 do 200 30 40 

powyżej 200 do 300 40 50 

powyżej300 do 400 50 60 

powyżej 400-do 500 60 70 

Powyżej 500 100 100 

2. § 9 otrzymuje brzmienie: 

§ 9. Przyjmuje się koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 

10, 00 zł 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

Marek Grabowski 
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