
Uchwała Nr XXI/126  /2004
Rady Gminy Jasło z dnia 8
października 2004 r.

w  sprawie  ustalenia  szczegółowych warunków przyznawania  i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ,art.40 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, póz. 717,
Nr 162 poz.1568 z 2004 Nr 102 poz.1055)   oraz   art.50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 , Nr 99 poz.1001)

Rada Gminy Jasło uchwala co następuje:

§1-

1.Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona jest za odpłatnością.
2.Koszt jednej godziny usług opiekuńczych określa umowa zawarta pomiędzy
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, a wykonawcą usługi.
3 .Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują osobom, których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza kryteriów dochodowych określonych w ustawie o pomocy
społecznej.

1.   Wysokość odpłatności za usługi określa tabela:
% kryterium dochodowego
określonego w art.8 ust,l ustawy o
pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztu
usługi w procentach

osoba samotnie
gospodarująca

osoba w rodzinie

101-130% 10% 20%
131-160 % 20% 40%
161-200% 30% 60%
201-300% 50% 80%
301-400% 100% 100%

§2

1.   Odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze pobierana jest przez upoważnionych w
tym zakresie wykonawców usługi, zgodnie z zawartymi umowami i przekazywana na
konto Urzędu Gminy.

§3

Traci moc uchwała Nr XL/300/2002 Rady Gminy w Jaśle z dnia 10 października 2002 r. w
sprawie ustalenia jaka część wydatków na usługi opiekuńcze podlega zwrotowi.



§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jasło


