
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2017 

RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 

z dnia 29 listopada 2017 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  

od opłat i trybu ich pobierania 

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

z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 930 ze zm.), Rada Gminy Jeżów Sudecki uchwala , co następuje: 

§ 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 18,31 zł. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  

lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych nie przekracza 120% kryterium 

dochodowego określonego dla tych osób w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby niespełniające kryterium określonego w ust. 1 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze w postaci 

ponoszenia odpłatności za ich wykonanie wg poniższego wskaźnika odpłatności: 

Dochód osoby lub rodziny 

określony procentowo w stosunku  

do kryteriów wg art. 8 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu 

kosztów usługi 

– osoba samotnie 

gospodarująca 

 

Wysokość zwrotu 

kosztów usługi 

– osoba w rodzinie 

 

powyżej 120 % do 150 % 20  % 40 % 

powyżej 150 % do 200 % 40  % 80 % 

powyżej 200 % 100 % 100 % 

3. Opłata za świadczenie usług opiekuńczych w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu 1 godziny usług, 

o którym mowa w § 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 2 pkt 2 oraz 

liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu. 

4. Należność za świadczone usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca na rachunek bankowy lub w kasie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim w terminie do 5 dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym usługa została wykonana. 

§ 3. Częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat następuje ze względu na: 

1. Sprawowanie opieki nad więcej niż jedna osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia. 
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2. Wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do usług 

opiekuńczych. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 30 stycznia 2017 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 od opłat i trybu ich pobierania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Lesik 
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