Petak, 28. listopad 2016

SLUŽBENE NOVINE

39.
Na temelju članka 19. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene
novine Primorsko-goranske županije” broj: 25/09., 6/13.,
15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo” broj 3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28.
sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijelo je
Odluku
o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima
pomoći
Članak 1.
U članku 2. Odluke o posebnim oblicima pomoći (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 49/12.) (u
daljnjem tekstu Odluka) tekst “Upravni odjel načelnika”
zamjenjuje se tekstom “Jedinstveni upravni odjel”
Članak 2.
U članku 6. stavku 1. Odluke dodaje se točka 8. koja glasi:
“Sufinanciranje dnevnog smještaja u dnevnom boravku
doma za starije i nemoćne osobe” (u daljnjem tekstu Dom)
Članak 3.
Iza članka 13. Odluke dodaje se članak 14. koji glasi:
“8. Sufinanciranje dnevnog smještaja u dnevnom boravku
doma za starije i nemoćne osobe.
Članak 14.
Općina će sufinancirati dnevni smještaja u dnevnom boravku Doma koji pruža usluge organiziranog dnevnog
smještaja, registriranog sukladno Zakonu o ustanovama
(“Narodne novine” broj 76/93., 29/97. 47/99. i 35/08), Zakonu o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13.
i 152/14.) i Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe (“Narodne novine” broj
121/00).

Stranica 243 – broj 10.

Pravo na sufinanciranje dnevnog smještaja u Domu koji
djeluje na području Primorsko-goranske županije, ostvaruje osoba koja je navršila 65 godina života.
Pravo iz stavka 2. ovog članka Općina sufinancira do 5
dana u tjednu u visini 30% cijene smještaja prema važećem cjeniku Doma, a najviše do 40 kuna dnevno.
Usluga dnevnog smještaja u Domu obuhvaća tri obroka
dnevno (doručak, ručak i užina), osnovnu medicinsku
skrb, ležaj za dnevni odmor i organizaciju slobodnog vremena.
Ukoliko Dom korisnicima Doma omogućava korištenje
usluga koje nisu obuhvaćene smještajem u dnevnom boravku, Općina te usluge ne sufinancira.
S domovima iz stavka 1. u kojima su smještene osobe iz
stavka 2. ovog članka Općina Viškovo sklopit će ugovor.
Članak 4.
Dosadašnji članci 14., 15., 16., 17. i 18., Odluke postaju
članci 15., 16., 17., 18. i 19.
Članak 5.
U članku 17. Odluke tekst “Upravnom odjelu ureda načelnika” zamjenjuje se tekstom “Pisarnici”.
Članak 6.
Ova Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
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