
 

 

UCHWAŁA NR XI/72/2015 

RADY GMINY WIŃSKO 

z dnia 26 czerwca 2015 r. 

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

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

trybu 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 2013 r. poz. 594 ze zm. oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jedn.: Dz. U. 2015r. poz. 163 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania. 

§ 2. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku. 

2. Realizując zadanie, o którym mowa w ust. 1,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku może 

zlecić świadczenie usług innym podmiotom w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. 

3. Podmioty, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zlecił świadczenie usług w trybie 

opisanym w ust. 2, nadzorowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku. 

§ 3. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje 

w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga 

pomocy a także miejsce i termin świadczenia tych usług oraz wysokość odpłatności, jaką ponosi osoba. 

§ 4. 1. Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 

których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Ceny 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez 

podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, określają umowy z tymi podmiotami. 

4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). 

5. Koszt jednej godziny  specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 21 zł (słownie: 

dwadzieścia jeden złotych). 
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6. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu jednej godziny 

usług, o którym mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust.1 oraz liczby godzin 

świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

§ 5. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność, 

w zależności od posiadanego dochodu, w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażonego w procentach, według zasad 

określonych w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może, na swój wniosek, na wniosek członka jego 

rodziny lub pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za 

świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, zwłaszcza ze względu na ciężką 

i długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, zdarzenie losowe, udokumentowane wydatki na zakup 

lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowanie specjalistycznej diety lub inną trudną sytuację życiową. 

§ 7. Należność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze uprawnieni wnoszą na 

rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku w rozliczeniach miesięcznych 

w terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej usługę. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko . 

§ 9. Traci moc uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu wydatków za świadczenia 

z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych. 

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

Województwa Dolnośląskiego . 

Przewodniczący Rady Gminy Wińsko: 

M. Kiałka
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/72/2015 Rady  

Gminy Wińsko z dnia 26 czerwca 2015 r. 
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