
 

 

UCHWAŁA NR XVII/101/2020 

RADY GMINY WYDMINY 

z dnia 11 marca 2020 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           

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Wydminy 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 od opłat, jak również tryb 

ich pobierania. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa 

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

2. Usługobiorca ponosi odpłatność wyłącznie za usługi wykonane, okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc 

kalendarzowy. 

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, ponoszonej przez Usługobiorcę, określa się według poniższej tabeli: 

Dochód  

wg kryterium 

dochodowego 

określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności określona w procentach od ceny usługi  

za 1 (jedną) godzinę dla: 

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 

do 100 % Nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 101% do 125% 
5 10 

powyżej 126% do 150% 
10 15 

powyżej 151% do 220% 
20 25 
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powyżej 201% do 250% 
30 40 

powyżej 251% do 275% 
40 50 

powyżej 276 %do 300% 
50 60 

powyżej 301% do 325% 
60 80 

powyżej 326% do 400% 
80 100 

powyżej 401%  
100 100 

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszący 

odpowiednio: 

1) w przypadku usług opiekuńczych 20,00 zł, 

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych 80,00 zł. 

§ 4. 1. Usługobiorca może zostać częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w sytuacji, gdy: 

1) istnieje konieczność zabezpieczenia Usługobiorcy usługami w wysokim wymiarze, powodującym, że 

odpłatność za nie zagraża prawidłowej egzystencji ww. lub jego rodziny, z którą prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe, 

2) istnieje konieczność świadczenia usług u więcej niż jednego Usługobiorcy, w tym samym gospodarstwie 

domowym, 

3) istnieje konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość 

zagraża egzystencji świadczeniobiorcy, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym 

leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, 

pielęgnacyjnych, stosowania zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu. 

2. Usługobiorca może zostać całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w sytuacji, gdy: 

4) istnieje konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce, 

5) istnieje konieczność świadczenia usług u więcej niż jednego Usługobiorcy, w tym samym gospodarstwie 

domowym, w tym co najmniej jeden z Usługobiorców jest osobą leżącą, 

6) wystąpiło zdarzenie losowe lub klęska żywiołowa, powodujące straty materialne u Usługobiorcy lub jego 

rodziny, z którą prowadzi On wspólne gospodarstwo domowe. 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez 

Usługobiorców raz w miesiącu bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Wydminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 5 grudnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu 

ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Antoni Samborski 
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