
  

UCHWAŁA NR XXIII/182/18 

RADY GMINY DZIADKOWICE 

z dnia 10 maja 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 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 i 1985) uchwala się, co następuje: 

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

o których mowa w art. 50 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie określonym ustawą. 

§ 2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód 

przekracza kryterium dla osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie dla osoby 

w rodzinie, określone odpowiednio w art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszą 

odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, według wskaźnika 

określonego w poniższej tabeli. 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie określony w % wg kryterium 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wskaźnik odpłatności ustalony w % od ceny usługi 

za 1 godzinę 

dla osób samotnie 

gospodarujących 

dla osób pozostających 

w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 150 % 5% 8% 

powyżej 150% do 200 % 10% 15% 

powyżej 200% do 250 % 20% 30% 

powyżej 250 % do 300 % 50% 60% 

powyżej 300 % do 350 % 70% 75% 

powyżej 350 % do 400 % 90% 95% 

powyżej 400 % 100% 100% 

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 21 zł (Słownie: Dwadzieścia jeden zł, 00/100).  

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 26 zł (Słownie: Dwadzieścia  

sześć zł, 00/100). 

§ 4. 1. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako 

iloczyn godzin świadczonych w danym miesiącu kalendarzowym oraz kosztu jednej godziny usług według 

wskaźnika odpłatności określonego w procentach.  
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2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym usługa została wykonana. 

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 

socjalnego można częściowo lub całkowicie zwolnić osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności  

za korzystanie z usług opiekuńczych, z ponoszenia opłat ze względu na:  

1) przewlekłą lub długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z nią udokumentowane znaczące wydatki, 

2) poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, 

3) inne szczególne uzasadnione okoliczności. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/169/18 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 22 marca 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 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 1700). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Teresa Wasilewska 
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