
 

 

UCHWAŁA NR ORN.0007.100.2017 

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 zwalniania z opłat oraz 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. 1875) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r., poz. 1769
1)

) 

Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.53.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia 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 z opłat oraz trybu ich pobierania wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 4, który otrzymuje brzmienie: ,,§ 4. Ustala się koszt 1 (jednej) godziny usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 18,48 zł (osiemnaście złotych czterdzieści osiem 

groszy)’’.   

2) Odpłatność za 1 godzinę usługi opiekuńczej określa się na podstawie kosztu jednej godziny usługi, 

o którym mowa jest w § 4 pomnożony przez wskaźnik odpłatności określony w procentach, o których 

mowa w załączniku do uchwały. 

3) Załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Rejterada 

                                                      
1) 

Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 38 i poz. 1985 
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Załącznik do Uchwały Nr ORN.0007.100.2017 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

Tabele odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Tabela nr 1 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby samotnie gospodarującej 

% dochodu osoby wg kryterium ustalonego zgodnie 

z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wskaźnik % odpłatności od pełnego kosztu 

1 godziny usług opiekuńczych 

Poniżej kryterium  nieodpłatnie 

Powyżej 100% - 110% 5% 

Powyżej 110% - 140% 10% 

Powyżej 140% - 160% 15% 

Powyżej 160% - 180% 20% 

Powyżej 180% - 220% 30% 

Powyżej 220% - 250% 50% 

Powyżej 250% - 280% 70% 

Powyżej 280 % 100% 

Tabela nr 2 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby w rodzinie 

% dochodu osoby wg kryterium ustalonego zgodnie 

z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wskaźnik % odpłatności od pełnego kosztu 

1 godziny usług opiekuńczych 

Poniżej kryterium 514,00 zł nieodpłatnie 

Powyżej 100% - 140% 10% 

Powyżej 140% - 190% 15% 

Powyżej 190% - 230% 30% 

Powyżej 230% - 260% 50% 

Powyżej 260% - 300% 70% 

Powyżej 300% - 330% 80% 

Powyżej 330% - 360% 90% 

Powyżej 360 % 100% 
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