
 

 

UCHWAŁA NR IV/18/18 

RADY GMINY ŻÓRAWINA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwalniania 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 2018 r. poz. 994) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są na terenie Gminy Żórawina przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie. 

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

w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych nie przekracza kryterium dochodowego określonego 

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 wykonywanie według następującego wskaźnika odpłatności: 

Lp. Kryterium dochodowe na osobę określone 

w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej 

wyrażone w % 

Wysokość odpłatności w % 

liczona według kosztów 

usług osoby samotnie 

gospodarujące 

Wysokość odpłatności 

w % liczona według 

kosztów usług osoby 

w rodzinie 

1 100,1–200 Bezpłatnie Bezpłatnie 

2 200.1 – 250 5 % 10 % 

3 250.1 – 300 10 % 15 % 

4 300,1 – 350 15 % 20% 

5 350,1 – 400 35% 45 % 

6. 400,1 - powyżej 100% 100% 

3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się na 16 zł, natomiast koszt 1 godziny specjalistycznych 

usług opiekuńczych ustala się na 18 zł. 

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

usług, wskaźnika odpłatności w określonego w procentach, o którym mowa w § 2 ust 2 oraz liczby godzin 

usług świadczonych w danym miesiącu. 

2. Podstawą obliczenia odpłatności są karty pracy osób świadczących usługi opiekuńcze zawierające czas 

usług poświadczony podpisem świadczeniobiorcy. 
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3. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest przez usługobiorcę po wykonaniu usługi na rachunek 

bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie. 

§ 4. 1. Świadczeniobiorca może zostać na czas określony zwolniony częściowo lub całkowicie z opłat  

ze względu na: 

a) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, związanych z procesem leczenia  

w tym konieczności rehabilitacji, zakupu leków artykułów pielęgnacyjnych a także stosowania określonej 

diety, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego  

lub świadczeniobiorcy w rodzinie, 

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i wszelkich placówkach opiekuńczo wychowawczych leczniczo rehabilitacyjnych, 

c) w przypadku zdarzenia losowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXVIII/155/16 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu  

ich pobierania zmieniona uchwałą Rady Gminy Żórawina z dnia 14 kwietnia 2017 r nr XXXI/187/17 i uchwałą 

nr XXXIX/269/17 z dnia 21.12.2017 r. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Duszyński 
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