
 

 

UCHWAŁA NR XIV/124/2019 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 5 grudnia 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 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. , 

poz.1507 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi  100% minimalnej stawki godzinowej, 

o której mowa w art. 1 ust. 1 a ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) ustalanej i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2177). 

2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 150 % minimalnej stawki 

godzinowej, o której mowa w art. 1 ust. 1 a ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) ustalanej i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2177). 

§ 2. 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 stosunku do ustawowego 

kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie 

Wysokość odpłatności w odniesieniu  

do stawki opłaty za jedną godzinę usługi 

w % dla osób: 

 Samotnych 
Samotnie 

gospodarujących 
Osób w rodzinie 

Do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie 

Powyżej 100% - 150 % 15 % 20 % 25 % 

Powyżej 150% - 200 % 20 % 25 % 30 % 

Powyżej 200% - 250 % 25 % 30 % 35 % 

Powyżej 250% - 300 % 30 % 35 % 50 % 

Powyżej 300% - 350 % 40 % 60 % 70 % 

Powyżej 350% - 400 % 50 % 70 % 100 % 

Powyżej 400% 85 % 100 % 100 % 
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§ 3. 1. Z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze  są zwolnione   

w całości osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji; 

2) są całkowicie niezdolne do pracy 

3) ukończyły 85 rok życia 

2. Z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze  są zwolnione  

częściowo osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów 

1) korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 4 godziny dziennie; 

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

3) korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług; 

4) ponoszą  opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt 

członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej 

lub  pielęgnacyjno-opiekuńczej; 

5) korzystanie  przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług 

opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą. 

§ 4. Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu 

wykonania usługi na konto bankowe  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie nr  28 8557 

0009 0410 0117 2004 0001 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kawęczyn. 

§ 6. Traci moc Uchwała  Nr XXV/98/2004 Rady Gminy  Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2004r.w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania. 

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

Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn 

(-) Piotr Gebler 
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