Zarządzenie Nr 1194/ŚDS/05
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zasad odpłatności dla osób nie będących mieszkańcami Gminy
Kędzierzyn – Koźle za pobyt dzienny oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
w ŚDS „Promyczek” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu
przy ul. Piotra Skargi 25
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam co następuje:
§1
ŚDS „Promyczek” może
odpłatnie przyjmować na pobyt dzienny i realizować
specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie placówki na rzecz osób niepełnosprawnych nie
będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn – Koźle, na podstawie porozumień zawartych
między gminą Kędzierzyn- Koźle, a Gminami, na terenie których osoby takie zamieszkują.
§2
1. Odpłatność za korzystanie z pobytu dziennego wynosi 365,00zł od 1 osoby miesięcznie.
2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie placówki wynosi
14,00,-zł od 1 osoby dziennie. Odpłatność nie obejmuje wynagrodzenia osóbspecjalistów realizujących wymienione usługi.
3. Podopieczni przyjmowani są do ŚDS „Promyczek” zgodnie z obowiązującymi
procedurami.
§3
Realizację niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Środowiskowego Domu
Samopomocy „Promyczek” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005r.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
W i e s ł a w F ą f a r a (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

Barbara Kropacz-Mrożek (-)

Kędzierzyn – Koźle, dnia 18.03.2005

UZASADNIENIE

W związku z przejściem części podopiecznych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Koźlu, powstała możliwość przyjęcia na pobyt dzienny osób niepełnosprawnych z gmin
ościennych.
Ponieważ Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” jest dofinansowany również
ze środków Gminy, konieczne jest dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych nie
będących mieszkańcami gminy Kędzierzyn – Koźle przez ich macierzyste gminy w takiej
samej wysokości jak robi to Gmina Kędzierzyn – Koźle, dofinansowując dodatkowe 15
miejsc dla grupy zwanej umownie „miejską”.
Możliwe jest również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie
placówki przez naszych specjalistów pod warunkiem, że zainteresowana gmina pokryje
koszty umowy zlecenia i koszty korzystania z zajęć na terenie placówki.
W załączeniu jako uzupełnienie do Zarządzenia Prezydenta przedkładamy projekt
porozumienia jakie mogłoby być zawarte między Gminami.

