
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII.200.2017 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 

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 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 930, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/87/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z 30 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 (Dz. U. Woj. Doln. 

2016. 254), wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 2 ust. 3.  

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

W. Kostuń

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 3213



Załącznik do uchwały nr XXXIII.200.2017 Rady  

Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

Dochód na osobę ustalony zgodnie 

z art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej w stosunku do 

kryterium dochodowego na osobę 

w procentach 

Wysokość odpłatności w procentach za 1 godzinę liczona  

od kosztów usługi dla: 

 osób samotnie 

gospodarujących 

 osób w rodzinach 

do 200 % bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 200 % - 240 % 5 20 

powyżej 240 % - 270 % 15 40 

powyżej 270 % - 310 % 30 60 

powyżej 310 % - 350 % 50 90 

powyżej 350 % - 400 % 70 100 

powyżej 400 % 100 100 
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