
UCHWAŁA NR XXVII/193/09  

RADY GMINY PANKI  

z dnia 9 listopada 2009 r.  

 

w sprawie 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 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15, art. 40, 41 ust 1, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Gminy Panki uchwala: 

§ 1. Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności: 

§ 2. Szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zawiera poniższa tabela:

§ 3. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie 

z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba może zostać zwolniona 

całkowicie lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania usług a zwłaszcza, ze względu na: 

§ 5. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wnosi opłaty za usługi do 15 każdego 

miesiąca po wykonaniu usługi. Sposób wnoszenia opłaty określa decyzja administracyjna przyznająca usługi.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.  

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII/106/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. wraz z późn. zm.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną podopiecznego,

- sytuację rodzinną i materialną,

- uwarunkowania środowiskowe,

- wydolność opiekuńczą rodziny.

1) Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala w drodze zarządzenia Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach. 

2) Koszt jednej godziny usługi specjalistycznej może również wynikać z porozumienia zawartego z podmiotem realizującym te usługi.

3) Upoważnia się Kierownika GOPS do zawierania umów zlecenia, porozumień na świadczenie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

- zdarzenie losowe,

- ponoszenie wysokich kosztów leczenia,

- stosowanie specjalistycznej diety,

- sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej 

jedną przewlekle chorą. 
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