
UCHWALA NR XXXIW263/2018
WÓJT A GMINY W ZLOTEJ

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXW249/2018 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku 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 usl. l, artAI usl.l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca O samorządzie
gminnym (Dz.U. z2018 poz. 994 z póżn.zm.) art.17 ust.! pkt II, art.50 ust.6 ustawy zdnia 12marca
2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2017, poz. 1769 z późn.zm.) Rada Gminy w Złotej uchwala, co
następuje:

~ l. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/249/20 18 Rady Gminy Złota z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie określenia szc7..egółowych 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

~ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

~ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Złota
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXXIIJ/263/2018

Wójta Gminy w Złotej

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

bez łatnie
10
20
30
50
70
90
100

Procentowy wskaźnik odpłatności
ustalony od ceny I godziny usługi

dla osoby w rodzinie

bez łatnie
5
10
20
40
60
80
100

Procentowy wskaźnik odpłatności
ustalony od ceny I godziny usługi
dla osoby samotnej i samotnie

gospodarującej

Miesięczny dochód osoby
samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium

dochodowego osoby/ rodziny
określonego w arl.8 us!.1 ustawy

o omoc s ołeczne'
Do 100%
że" 100 do 150%
że" 150 do 200%
że" 200 do 250%
że" 250 do 300%
że' 300 do 350 %

o że' 350 do 400%
Po że" 400%
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