U C H W A Ł A     Nr  XXVI/145/04

Rady Gminy Pacanów
z dnia 1 grudnia 2004 roku

o odpłatności za usługi opiekuńcze

	Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr. 64 poz. 593 z póź. zm.  Rada Gminy Pacanów  uchwala co następuje:

                                                                       § 1
	Osobom , które z powodu wieku choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawieni przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

                                                                       § 2

	Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza i możliwość zapewnienia kontaktów z otoczeniem w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w środowisku zamieszkania.

                                                                       § 3

	Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne przez osobę korzystającą.

                                                                       §  4

	Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa załącznik do uchwały.

                                                                       § 5

	Opłaty uiszcza osoba korzystająca z usług opiekuńczych comiesięcznie na konto urzędu gminy na podstawie karty pracy opiekunki.

                                                                      § 6
	W sprawach szczególnych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić osobę korzystającą z części lub całości odpłatności.

                                                                      § 7
	Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej.
                                                                     § 8
	Traci ważność Uchwała Nr 173/2001 Rady Gminy Pacanów  z dnia 22 lipca 2001 roku w sprawie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

                                                                     § 9
	Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od chwili ogłoszenia.
                                                                                                  Załącznik nr 1 do uchwały
                                                                                                                     Rady Gminy Pacanów
                                                                                                                     Nr XXVI/145 /2004      


Zasady naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie Gminy Pacanów.

Dochód na osobę w % kryterium osoby 
Samotnie gospodarującej określonego art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.
Procentowa wysokość odpłatności za godzinę usługi liczona od godzinowego kosztu całkowitego usługi ponoszonej przez Gminę.
       Do 100%
                      Bezpłatnie
  Powyżej   100% do 150%     
                           30%
  Powyżej   150% do 200%
                           40%
  Powyżej   200% do 250%
                           60%
  Powyżej   250% do 300%
                           80%
  Powyżej   300% do 350% i wyżej
                          100%





