
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/216/17 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 28 lutego 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 oraz  

trybu ich pobierania 

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

Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” przyznaje  

się na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. 1.  Za świadczenie usług ponoszona jest odpłatność.  

2. Koszt  jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości  10,00 złotych. 

3. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 20,00 zł . 

§ 3. Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych  

lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie 

gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 4. Osoba nie spełniająca kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponosi 

odpłatność za wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zasad 

określonych w poniższej tabeli.  

Wysokość dochodu na osobę w % 

w odniesieniu do odpowiedniego kryterium 

dochodowego wynikającego 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od kosztu za 

1 godzinę usług opiekuńczych 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od kosztu za 

1 godzinę usług opiekuńczych 

dla osoby gospodarującej 

w rodzinie 

powyżej   100%   do  130% 10% 20% 

powyżej   130%   do   160% 20% 40% 

powyżej   160%  do   190%  40% 50% 

powyżej   190%   do  210% 30% 60% 

powyżej   210%   do  260% 50% 70% 

powyżej   260%  do  300%  70% 90% 
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powyżej   300%  100% 100% 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest do dnia 15 każdego następnego miesiąca za miesiąc 

poprzedni, w którym świadczone były usługi, przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kostomłotach.   

§ 6. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może być  zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności 

w przypadku: 

1) ukończenia 85 roku życia, 

2) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego, 

3) ponoszenia wydatków na leki, leczenie i rehabilitację przewyższających 50% dochodu osoby lub rodziny. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XLVII/273/14 Rady Gminy w  Kostomłotach z dnia 25 marca 2014 roku 

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 oraz  trybu ich pobierania 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 1642). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Żałobniak 
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