
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/231/14 

RADY GMINY KUNICE 

z dnia 24 stycznia 2014 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 

trybu ich pobierania 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 

12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U . z 2013 r. Nr 0, poz. 182 z późn. zmianami) Rada 

Gminy Kunice 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, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu  

ich pobierania.  

§ 2. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz 

wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca określa w decyzji administracyjnej Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach zwanego dalej Ośrodkiem , na wniosek:  

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów,  

2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,  

3) pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach za zgodą osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela,  

4) z urzędu po powzięciu przez Ośrodek informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób a jest jej 

pozbawiona. 

§ 3. Zakres usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględnić stan zdrowia, sprawność psychiczną, 

wiek, sytuację rodzinną, sytuację materialną jej i rodziny oraz indywidualne potrzeby, ustalone w drodze 

wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych na ten cel w budżecie Ośrodka.  

§ 4. 1. Za świadczenie usług ponoszona jest odpłatność. Wysokość odpłatności ponoszonej przez 

uprawnionego ustalana jest w drodze decyzji.  

2. Do wnoszenia opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której przyznano świadczenie lub jej 

przedstawiciel ustawowy z majątku uprawnionego.  
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3. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej lub samotnie 

gospodarującej, dochodu na członka rodziny korzystających z usług i jest ustalana jak niżej:  

Procentowy wskaźnik dochodu netto na jedną osobę 

w rodzinie liczony w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od 

całkowitego kosztu (w procentach) 

Osoby samotna/ samotnie 

gospodarującej  

Osoba w rodzinie 

do 100  nieodpłatnie  nieodpłatnie 

101-150  30  40 

151-200  40  50 

201-250  50  60 

251-300  60  70 

301-400  70  80 

powyżej 400  100  100 

4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 10 każdego 

następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym świadczone były usługi na konto Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kunicach. 

§ 5. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może być na jej wniosek, wniosek przedstawiciela 

ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności w szczególności  

ze względu na:  

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

wsparcia, placówce opiekuńczo- wychowawczej, rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty,  

2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych, z których jedna jest przewlekle chora,  

3) udokumentowane zdarzenie losowe. 

2. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi w całości lub części stanowiłoby nadmierne obciążenie lub 

niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub 

pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka może odstąpić od żądania zwrotu.  

3. Decyzję o zwolnieniu częściowym lub całkowitym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi 

wydaje Kierownik Ośrodka.  

4. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i tryb ustalania 

i pobierania opłat za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat regulują 

odrębne przepisy. 

§ 6. Wykonanie usługi dokumentowane jest kartą pracy osoby świadczącej usługi potwierdzone przez 

świadczeniobiorcę lub przedstawiciela ustawowego.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice.  

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXI/185/97 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 września 1997 roku w sprawie 

ustalenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy: 

J. Szymonik - Urbańska 
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