
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/196/13 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 2 sierpnia 2013 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, 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 od opłat oraz z trybu ich 

pobierania.  

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „usługami opiekuńczymi” organizuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu zwany dalej „Ośrodkiem”.  

§ 3. 1. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uwzględnia stan zdrowia, wiek i sytuację 

rodzinną świadczeniobiorcy, które ustalone są w drodze wywiadu środowiskowego.  

2. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uwzględnia organizacyjne i finansowe możliwości 

zabezpieczenia usług przez Ośrodek.  

3. Zakres, wymiar, miejsce i termin świadczenia usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, którą 

ponosi świadczeniobiorca, określa w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka. 

§ 4. Ustala się koszt 1 godziny świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 10 zł brutto.  

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

2. Osoby nie spełniające kryterium, którym mowa w ust. 1, ponoszą odpłatność za wykonanie usług 

opiekuńczych na następujących zasadach:  

Dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:  

Wysokość odpłatności za 

wykonanie usług opiekuńczych 

nie więcej niż 50%  10% 

powyżej 50% nie więcej niż 100%  20% 
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powyżej 100% nie więcej niż 200%  30% 

powyżej 200% nie więcej niż 300%  50% 

powyżej 300% nie więcej niż 400%  75% 

powyżej 400%  100% 

3. Kwota odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu jednej 

godziny usług, liczby wykonanych godzin usług w danym miesiącu i procentowej wysokości odpłatności, 

określonej w ust. 2.  

4. Należność za wykonane usługi opiekuńcze należy wpłacać na rachunek bankowy Ośrodka w terminie  

do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. 

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może zostać częściowo  

lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze ze względu na:  

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 

i wszelkiego typu placówkach typu opiekuńczego, leczniczego lub rehabilitacyjnego;  

2) zaistnienie zdarzenia losowego. 

2. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje 

Kierownik Ośrodka. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady: 

D. Świerk  
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