
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/250/2018 

RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 29 stycznia 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

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

z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowe warunki 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 z opłat oraz tryb  

ich pobierania. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 

o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.  

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

lub dochód 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: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód osoby w rodzinie w % 

kryterium dochodowego ustalonego wg 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % kosztu usług opiekuńczych 

Osoby samotnie 

gospodarujące (art. 8 ust. 1 

pkt 1) 

Osoby w rodzinie 

(art. 8 ust. 1 pkt 2) 

do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

powyżej 100% - 150% 30% 40% 

powyżej 150%- 200% 40% 50% 

powyżej 200% - 250% 50% 60% 

powyżej 250%- 300% 60% 70% 

powyżej 300% - 400% 70% 80% 

powyżej 400% 100% 100% 

§ 4. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu na osobę 

w rodzinie oraz ilości godzin usług.  
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2. Dochód, od którego obliczana jest wysokość odpłatności ustala się na podstawie kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. 1. Ustala się koszt jednej godziny /60min/ usług opiekuńczych w wysokości kwoty minimalnej stawki 

godzinowej określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydawanym corocznie na podstawie 

art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, 

poz. 847). 

2. Ustala się koszt jednej godziny /60 minut/ specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 120 % 

stawki godzinowej określonej w ust. 1. 

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn liczby godzin usług 

świadczonych w danym miesiącu i kosztu usługi za 1 godzinę zegarową, o którym mowa w ust. 1. 

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona na rachunek 

bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie. 

§ 6. 1. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być 

częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku: 

1) zdarzenia losowego, 

2) konieczności zapewnienia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 

domowym, 

3) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w innej placówce pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, placówce leczniczo – rehabilitacyjnej, 

4) braku osób zobowiązanych do alimentacji oraz do sprawowania opieki i zapewnienia pomocy, 

5) w sytuacjach społecznie uzasadnionych, jeżeli osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych , nie wyraża zgody na ich przyjęcie w związku z obowiązkiem 

uiszczania odpłatności, a nie udzielenie pomocy może realnie spowodować zagrożenie zdrowia lub życia 

tej osoby. 

2. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XVII/122/2016 z dnia 29 lutego 2016 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 szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy: 

H. Artymowicz 
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