
 

 

UCHWAŁA NR IV/28/2019 

RADY GMINY OLSZÓWKA 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) w zw. z art.50 ust.6, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2018 r., poz.1508 ze zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Osobom samotnym, samotnie gospodarującym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc 

w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 

o "specjalistycznych usługach opiekuńczych" rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze służą wyłącznie zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb bytowych podopiecznego uwzględniając stan jego zdrowia, niepełnosprawność, wiek. 

§ 3. Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo 

w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce. 

§ 4. 1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,20 zł. 

2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 zł. 

§ 5. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą: 

Dochód w rodzinie % kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie 

Wysokość odpłatności 

za jedną godzinę usługi w % dla osób: 

 Samotnych 
Samotnie 

gospodarujących 

Osób 

w rodzinie 

Do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100 - 150 % 5 % 10 % 15 % 

Powyżej 150 - 200 % 10 % 15 % 20 % 

Powyżej 200 - 250 % 15 % 20 % 30 % 

Powyżej 250 - 300 % 20 % 30 % 50 % 

Powyżej 300 - 350 % 30 % 50 % 70 % 

Powyżej 350 - 400 % 50 % 70 % 100 % 

Powyżej 400- 450 % 70 % 100 % 100 % 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 1133



Powyżej 450 % 100% 100 % 100% 

§ 6. 1. Z ponoszenia opłaty można zwolnić całkowicie lub częściowo osoby, które spełniają jedno 

z poniższych kryteriów: 

1) są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji; 

2) ukończyły 95 rok życia; 

3) poniesienie przez nie odpłatności za usługi spowodowałoby obniżenie ich dochodu poniżej ustawowego 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie. 

2. Z ponoszenia opłaty w połowie  ustalonej na podstawie § 5 wysokości można zwolnić osoby, które 

spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 5 godzin dziennie; 

2) ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50% ich dochodu. 

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu 

wykonania usługi na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce wskazane w decyzji 

administracyjnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka. 

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Olszówka  

nr XLII/183/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Zbigniew Górecki 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 1133


		2019-02-01T13:17:18+0000
	Polska
	Arleta Kinga Kwiatkowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




