
 

 

UCHWAŁA NR XXV/125/2017 

RADY GMINY WADOWICE GÓRNE 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/134/2009 w sprawie  

określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy Wadowice Górne uchwala 

co następuje: 

§ 1. 1. § 9 Uchwały Nr XXVI/134/2009 otrzymuje brzmienie: 

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których dochód na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa 

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

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 

na podstawie poniższej tabeli: 

Dochód na osobę ustalony w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego  

w ustawie o pomocy społecznej 

wyrażonego w % 

Wysokość odpłatności ustalona  

od kosztu usług opiekuńczych wyrażona w % dla: 

Osoby samotnej/ osoby  

samotnie gospodarującej 
Osoby w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 do 130 5 10 

powyżej 130 do 160 10 15 

powyżej 160 do 180 15 20 

powyżej 180 do 220 20 30 

powyżej 220 do 250 30 50 

powyżej 250 do 280 45 70 

powyżej 280 do 310 75 90 

powyżej 310 do 350 90 100 

powyżej 350 100 100 

3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 14,00zł. 

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00zł. 
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2. § 13 Uchwały Nr XXVI/134/2009 otrzymuje brzmienie: Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są na wskazane w decyzji konto bankowe Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych w terminie od 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po 

miesiącu, w którym wykonano usługę. 

3. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXVI/134/2009 nie ulegają zmianie 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.02.2017r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Anna Niedbała 
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