

UCHWAŁA NR XVIII/131/2004 
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi   opiekuńcze oraz zwalniania z opłat jak również tryb ich pobierania z  terenu gminy Siennica


Na podstawie art18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ w związku z art.8 ust1, art.17 ust.1 pkt 11 art.50 ust.1, 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64 poz.593 z późn.zm./- Rada Gminy w Siennicy postanawia co następuje:

              § l

1.Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§  2

1. Usługi opiekuńcze przyznaje się  osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2.Usługi mogą być przyznane również osobie która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także nie zamieszkujący wspólnie małżonek , wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3.Szczegółowy zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych ustala się indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, chyba ,że z charakteru i zakresu usług wynika potrzeba oceny stanu zdrowia, zdolności ruchowej lub motorycznej ubiegającego się o usługę. W takich przypadkach przyznanie usługi winno być ponadto poprzedzone oceną zgromadzonych dowodów w tym przedmiocie, a w szczególności zaświadczenia lekarskiego.


4.Ośrodek pomocy społecznej organizuje i przyznaje pomoc w formie usług uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji.
5. W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, okres przez który mają być świadczone ,wysokość i tryb pobierania opłat. 


§ 3

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala  się zgodnie z poniższą tabelą :

              
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie liczony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności liczona zgodnie z kosztami usługi w %

                Do 100 %
        Od  101 – 125 %
        Od  126 -  150 %
        Od  151 -  175 %
        Od  176 -  200 %
        Od  201 -  250 %
        Od  251 -  300 %
        Od  301 -  400 %
         Powyżej   401 % 

               Nieodpłatnie
                        5 %
                      10 %
                      15 %
                      20 %
                      30 %
                      50 %
                      80 %
                     100 %                          

   
§ 4


Swiadczeniobiorcę usług opiekuńczych można zwolnić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do opłat z całości lub części tych opłat jeżeli kwota odpłatności za udzielone świadczenia w całości lub  części stanowiłyby nadmierne obciążenie lub niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, a zwłaszcza w przypadkach :
	wysokich wydatków na leki,

wysokich kosztów związanych z leczeniem lub rehabilitacją,
dużej ilości usług spowodowanych przewlekłą chorobą,
innych uzasadnionych okoliczności m.in. zdarzeń losowych, bezrobocia, długiej lub ciężkiej choroby, śmierci w rodzinie.  

§ 5

Opłaty za usługi wnoszone będą miesięcznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy do dnia 15 każdego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

                                                          § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy.

                                                                 § 7

Traci moc : Uchwała Nr XXIX/206/98 Rady Gminy w Siennicy z dnia 16
                   kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez
                   świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze z terenu gminy
                   Siennica.                                           
                                              
                                                                  § 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.




