
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2018 

RADY GMINY PAWONKÓW 

z dnia 19 lipca 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1796 ze zm.) Rada Gminy Pawonków, uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz tryb ich pobierania. 

§ 2. 1. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych 16,00 zł. 

2. Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 24,00 zł 

§ 3. 1. Świadczeniobiorca korzystający z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

ponosi odpłatność w zależności od osiąganego dochodu, w wysokości określonej  według poniższej tabeli: 

Wysokość dochodu w procentach 

wg kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu 1 godziny 

usługi  

  Osoba samotnie gospodarująca                      Osoba w rodzinie  
do 100%  nieodpłatnie nieodpłatnie  

powyżej 100% do 150% 10%  20%  

powyżej 150% do 200% 20%  30%  

powyżej 200% do 250% 30%  40%  

powyżej 250% do 300% 40%  50%  

powyżej 300% do 350% 50%  60%  

powyżej 350% do 400% 60%  70%  

powyżej 400% 100%  100%  

2. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

stanowi iloczyn godzin usług świadczonych w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług określonego w § 2 

ust. 1 lub ust. 2 oraz wskaźnika odpłatności określonego w tabeli w § 3. ust. 1. 

§ 4. Świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane 

usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na:  
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1) konieczność zapewnienia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych  powodującą, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie 

gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie; 

2) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług; 

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych; 

4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

lub innej placówce, po przedstawieniu odpowiednich dowodów; 

§ 5. Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na:  

1) wystąpienie zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, powodujących udokumentowane straty materialne; 

2) realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektów lub 

programów finansowanych ze środków unijnych. 

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto bankowe 

Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pawonkowie ul. Skrzydłowicka 7 w terminie od 1 do 15 każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.   

§ 8. Traci moc uchwała  Nr 86/XIII/2007 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia  28.12.2007 roku w sprawie 

określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

zasad zwalniania od opłat za te usługi i trybu ich pobierania. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Jacek Kopyto 
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