UCHWAŁA NR L.484.18
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 września 2018 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. 50 ust. 6 ustawy
z dnia
12 marca
2004 roku
o pomocy
społecznej
(Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1508 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) Rada
Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 października 2018 roku w załączniku do uchwały Nr XXI/198/04 Rady Miasta Ełku
z dnia 31 maja 2004 r., 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, wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt IV ust. 2 otrzymuje brzmienie: '' 2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe,
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych
w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub Wskaźnik odpłatności w %ustalone od ceny
przypadający na osobę w rodzinie określony specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
w % według kryterium ustalonego zgodnie
osoby samotnie
osoby w rodzinie
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej
gospodarującej
do 100%
nieodpłatnie
nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%
1,5%
3,5%
powyżej 132,5% do 165%
3%
7%
powyżej 165% do 187,5%
5%
11%
powyżej 187,5% do 220%
7%
15%
powyżej 220% do 237,5%
11%
20%
powyżej 237,% 5 do 255%
15%
25%
powyżej 255% do 265%
22,5%
32,5%
powyżej 265% do 275%
30%
40%
powyżej 275% do 282,5%
45%
55%
powyżej 282,5% do 290%
60%
70%
powyżej 290% do 310%
75%
85%
powyżej 310% do 330%
90%
100%
powyżej 330%
100%
100%
'' .
2) w pkt IV dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minimalny poziom dochodu od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie,
o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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