
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2021 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 8 marca 2021 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 (t.j. Dz. U.  

z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy 

społecznej świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi takie świadczone są również osobom, które wymagają 

pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 

pomocy zapewnić. 

§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

§ 3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 24,40 zł. 

§ 4. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają 

poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części  

lub w całości, zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby lub rodziny w stosunku  

do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej wyrażony w % 

Wysokość odpłatności 

liczona od kosztu usługi 

dla osób samotnie 

gospodarujących 

Wysokość odpłatności 

liczona od kosztu usługi 

dla osób w rodzinie 

do 100% kryterium nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5% 10% 

powyżej 150% do 200% 10% 20% 

powyżej 200% do 250% 15% 30% 

powyżej 250% do 300% 20% 50% 

powyżej 300% do 350% 30% 60% 

powyżej 350% do 400% 45% 80% 

powyżej 400% 80% 100% 
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§ 5. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby  

dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach na wniosek pracownika socjalnego lub osoby 

zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu lub zmniejszyć jego część w przypadkach: 

1) konieczności sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej; 

2) konieczności ponoszenia wysokich opłat związanych: 

a) z potrzebami mieszkaniowymi, 

b) z procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych; 

3) konieczności ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 

wychowawczej lub rehabilitacyjnej, rodzinie zastępczej po przedstawieniu potwierdzeń dokonanych 

odpłatności; 

4) innego zdarzenia losowego powodującego niemożność lub znaczne utrudnienie ponoszenia odpłatności  

za usługi; 

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 kwietnia 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. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice: 

Piotr Morawek 
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