
 

 

UCHWAŁA NR XX/171/17 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 3 marca 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również 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 2016 

r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, 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 Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze są przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

2. Ustalając zakres świadczonych usług, okres i miejsce ich świadczenia bierze się pod uwagę 

indywidualne warunki każdego świadczeniobiorcy z uwzględnieniem jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej oraz 

możliwości samoobsługi oraz ewentualnej pomocy osób zobowiązanych. 

§ 2. 1. Dla osób korzystających z usług ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

 

 

 

Dochód w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności 

za 1 godzinę świadczonych usług 

opiekuńczych w procentach 

dla osób 

samotnie 

gospodarujących 

dla osób w 

gospodarstwie 

wieloosobowym 

do 150 % 0% 3% 

150,01 % do 200 % 5% 7% 

200,01 % do 250 % 10% 20% 

250,01 % do 300 % 20% 30% 

300,01 % do 350 % 30% 40% 

350,01 % do 380 % 50% 60% 

380,01 % do 400 % 70% 80% 

400,01 % do 450 % 80% 90% 

450,01 %  i więcej 100% 100% 

2. Odpłatność za jedną godzinę usług stanowi iloczyn odpłatności w procentach oraz odpowiednio pełnej 

odpłatności za jedną godzinę usług, o której mowa w § 3. 
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§ 3. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 18,00 zł, a specjalistycznej usługi 

opiekuńczej w wysokości 30,00 zł. 

§ 4. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych mogą być całkowicie lub częściowo zwolnione z tej odpłatności i tak: 

1) zwalnia się całkowicie z opłat: 

a) osoby samotnie gospodarujące jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 

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

b) osoby, które ukończyły 80 lat i są osobami samotnymi w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. 

2) zwalnia się częściowo z opłat tj. opłaty obniża się o 50% osobom jeżeli: 

a) odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu poniżej ustawowego kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie; 

b) ponoszą opłaty za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo placówce 

opiekuńczo wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej; 

c) wystąpi sytuacja w której więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług. 

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminy Stare 

Bogaczowice wskazane w decyzji przyznającej świadczenie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XIV/90/04 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Stępnik 
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