
 Uchwała  Nr  V/21/2011
Rady Gminy Świlcza

z  dnia  23  lutego  2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych  warunków   częściowego   lub   całkowitego  zwolnienia  od opłat, jak
                                                  również  trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej  (Dz. U. z  2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ),  zwanej  dalej  „ustawą”,

oraz

art.  40 ust.  1  i  art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym

(Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142  poz.  1591  z  późniejszymi  .zmianami)   Rada  Gminy

stanowi,

co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/150/2004 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2004 r. w

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych  warunków   częściowego   lub

całkowitego  zwolnienia  od opłat, jak również  trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj.

Podkarpackiego Nr 117, poz. 1328)  § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wysokość odpłatności za usługi, w zależności od dochodu oraz statusu

świadcze-niobiorcy, przedstawia się, jak w tabeli:

Dochód na osobę
(procent kwoty

kryterium dochodowego,
o którym  mowa w art. 8

ust. 1
ustawy)

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny
usługi za 1 godzinę dla:

osoby samotnej osoby samotnie
gospodarującej osoby w rodzinie

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie

od 101 do 120 10 15 25

od 121 do 170 15 20 50

od 171 do 200 25 30 75

powyżej  200 100 100 100

2. Cena 1  godziny  usług  wynika z  umowy zawartej przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Świlczy  z podmiotem przyjmującym zlecenie ich realizacji.



3. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 2, wskaźnika

odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w ust. 1, oraz liczby godzin

świadczonych usług w ciągu miesiąca.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


