
 

 

UCHWAŁA NR LII.369.2014 

RADY GMINY CHOJNÓW 

z dnia 30 września 2014 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 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 z pózn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) uchwala sie, co następuje: 

§ 1. Określa 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 tryb ich 

pobierania. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym. 

§ 3. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu osoby lub dochodu 

na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług. 

2. Dochód, od którego obliczona jest wysokość odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

3. Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 12,00 zł a specjalistycznych usług opiekuńczych 15,00 

zł. 

4. Ustala się następujące zasady odpłatności: 

 Procentowy wskaźnik dochodu netto na jedną osobę w rodzinie 

liczony w stosunku do kryterium dochodowego określonego w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

 Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 

opiekuńczych 

 i specjalistycznych usług opiekuńczych 

liczona od całkowitego koszt (w procentach) 

 Osoba samotna/ samotnie 

gospodarująca 

 Osoba 

 w rodzinie 

 do 100%  nieodpłatnie  nieodpłatnie 

 powyżej 100% do150%  30%  40% 

 powyżej 150% do 200%  40%  50% 

 powyżej 200% do 250%  50%  60% 

 powyżej 250% do 300%  60%  70% 
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 powyżej 300% do 350%  70%  80% 

 powyżej 350% do 400%  80%  90% 

 powyżej 400%  100%  100% 

5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa 

w ust. 3, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust. 4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu 

miesiąca. 

§ 4. 1. Osoba, na rzecz której przyznano usługi może być zwolniona z ponoszenia odpłatności w całości  

lub częściowo w przypadku: 

1) obciążenia obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia lub innej podobnej placówce opiekuńczej, 

2) korzystania z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, 

3) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową uprawnionego do usług 

opiekuńczych. 

2. Okres na jaki osoba korzystająca z usług może być zwolniona z odpłatności nie może być dłuższy  

niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie na rachunek 

bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do dnia 15-go każdego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym realizowane były usługi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

A. Pyrz 
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