UCHWAŁA NR XXXV/441/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 15 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie 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 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111) w związku z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2008r. Nr 115, poz.728; Nr 171, poz. 1056) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/248/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 maja 2004r. w
sprawie 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. Woj. Podl. Nr
83, poz.1257) wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 4 :
a) po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Cenę usług opiekuńczych za 1 godzinę dla osób z chorobą Alzheimera ustala
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzemienie:
„5. Ustala się następujące zasady ponoszenia odpłatności za usługi:
1) w przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarujących:
Dochód
osoby
samotnie
Wysokość odpłatności liczona w
gospodarującej w stosunku do
stosunku do kosztu usługi, wyrażona
kryterium dochodowego określonego
w%
w art. 8 ust. 1 ustawy, wyrażony w %
powyżej 130 do 150
3
powyżej 150 do 180
5
powyżej 180 do 200
10
powyżej 200 do 230
20
powyżej 230 do 250
30
powyżej 250 do 280
40
powyżej 280 do 300
50
powyżej 300
65
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2) w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:
Dochód na osobę w rodzinie w
Wysokość odpłatności liczona w
stosunku do kryterium dochodowego
stosunku do kosztu usługi, wyrażona
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy,
w%
wyrażony w %
powyżej 130 do 150
10
powyżej 150 do 180
20
powyżej 180 do 200
30
powyżej 200 do 230
40
powyżej 230 do 250
50
powyżej 250 do 280
60
powyżej 280 do 300
70
powyżej 300
80
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§6.1. Należność za świadczone usługi świadczeniobiorca wnosi na konto Urzędu
Miejskiego w Białymstoku w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca za
pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi.
2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera
świadczeniobiorca wnosi do kasy lub na konto Domu Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka
203, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak

17.12.2019 13:47:00

