
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 w sprawie w sprawie 
określenia 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 z opłat, jak również 

trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 z dnia 21 marca 2017 roku wprowadza się 
następujące zmiany:

I.    W § 1:

- pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
Opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy 
społecznej, na zasadach i w zakresie określonym tym przepisem."

- pkt 4 otrzymuje nr 2

- pkt 5 otrzymuje nr 3

II.    §5 otrzymuje następujące brzmienie: "1.Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności na jej wniosek lub 
wniosek pracownika socjalnego może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności.

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedłożeniu dowodu wpłaty za usługę,

b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej – po przedstawieniu dowodu 
wpłaty

c) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie

b) udokumentowanego zdarzenia losowego."

III.   Pozostałe zapisy Statutu nie ulegają zmianie.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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