
PROJEKT 

 

     Uchwała  Nr. ........….................. 

     Rady Gminy Stoszowice 

     z dnia.......................................… 

 

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 od opłat, jak również tryb ich pobierania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  w związku  z art. 17 ust.1 pkt.11 oraz art. 50 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy  społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.  poz. 

2268  ze zm.)  Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się szczegółowe  warunki  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 z tych  opłat i trybu ich pobierania . 

 

§  2.  Koszt jednej godziny  usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych  

ustala się w kwocie 30,00 zł. 

 

§ 3.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze  przysługują nieodpłatnie, 

jeżeli dochód osoby samotnie  gospodarującej  lub  dochód osoby w rodzinie, wymagającej 

przyznania usług nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

pkt.1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

     2. Osoby niespełniające kryterium dochodowego o którym mowa w ust.1 są zobowiązane 

do ponoszenia odpłatności za wykonanie usług opiekuńczych  zgodnie z poniższą tabelą : 

 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie zgodnie z 

kryterium dochodowym określonym w art.8 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej  

(wyrażony w %) 

 

 

Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 

usługi za 1 godzinę dla : 

Osoby  samotnie 

gospodarującej 

    Osoby w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% - 150%                  5%                 10% 
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powyżej 150% - 200%                 10%                 20% 

powyżej 200% - 250%                 15%                 25% 

powyżej 250% - 300%                 25%                 35% 

powyżej 300% - 350%                 35%                 45% 

powyżej 350% - 400%                 50%                 60% 

powyżej 400%               100%                100% 

 

§ 4. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze stanowi iloczyn 

kosztu 1 godziny usług,  o których mowa §  2  i wskaźnika odpłatności określonego w %  

o których mowa §  3 ust. 2 oraz liczby godzin świadczonych usług w miesiącu. 

2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach. 

 

§ 5. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych  może być częściowo lub całkowicie 

zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku 

kalendarzowym w razie wystąpienia co najmniej jednej z poniżej wymienionych przyczyn    

1) konieczności korzystania jednocześnie z usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług 

opiekuńczych; 

2) konieczności ponoszenia opłat  za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo- wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej; 

3) konieczności korzystania przez więcej niż jednego członka w rodzinie z pomocy  

w formie  usług opiekuńczych  w  tym co najmniej jedną przewlekle chorą; 

4) wystąpienie zdarzenia losowego . 

 

§  6. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

 

§ 7. Traci moc uchwała nr nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia  

28 grudnia 2017 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 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

tryb ich pobierania. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . 
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     UZASADNIENIE 

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  należy do  zadań gminy  o charakterze  obowiązkowych . 

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu  wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej  

pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Ustawodawca definiuje specjalistyczne  usługi opiekuńcze jako usługi dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Art. 50 ust. 6 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek  określenia   

w drodze uchwały,  szczegółowych  warunków  przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz  szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania . 

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne. 

 

       

 

        

  


