PROJEKT
UCHWAŁA NR ………..2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.159.2016 r. Rady Gminy Klembów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. § 2 ust. 4. Uchwały Nr XV.159.2016 r. Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r.
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 szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
otrzymuje brzmienie:
„4. Podstawą ustalania opłaty za usługi jest koszt godzinowy, który ustala się
w wysokości 14,00 zł. brutto”.
2. § 2 ust. 5. Uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. Przedziały procentowe dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą,
lub przypadającego na osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności:
Miesięczny dochód osoby
samotnie gospodarującej, lub
osoby w rodzinie w stosunku
procentowym do kryterium
dochodowego określonego w
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

do 100%
powyżej 100% do 125 %
powyżej 125% do 150%
powyżej 150% do 200%
powyżej 200% do 250%
powyżej 250% do 300%
powyżej 300% do 325%
powyżej 325% do 350%
powyżej 350% do 375%
powyżej 375% do 400%
powyżej 400%

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

osoby samotnie
gospodarującej
nieodpłatnie
5%
10%
15%
20%
25%
35%
50%
75%
90%
100%

osoby w rodzinie
Nieodpłatnie
7%
12%
17%
22%
27%
37%
52%
80%
100%
100%

§ 4 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) korzystania z usług opiekuńczych, lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez
więcej niż jedną osobę w rodzinie, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą”.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klembowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. po wcześniejszym opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

