
 

 

UCHWAŁA NR II/14/18 

RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 17 grudnia 2018 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 

z opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)1)  oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)2), 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustalić 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Konieczny 

                                                      
1) (Dz.U.2018.1000 art. 114, Dz.U.2018.1349 art. 2, Dz.U.2018.1432 art. 20) 
2) (Dz.U.2018.1693 art. 13) 
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Załącznik do uchwały Nr II/14/18 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

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 z opłat i trybu ich pobierania 

§ 1. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 15,00 zł, zaś koszt jednej godziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, wynosi: 25,00 zł. 

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze osób, o których mowa w ust. 1, określa poniższa 

tabela: 

Procentowy dochód osoby 

samotnie gospodarującej albo 

osoby w rodzinie wg kryterium 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu jednej 

godziny 

 Osób samotnych Osób w rodzinie 

Powyżej 100% do 125% 5% 10% 

Powyżej 125% do 150% 10% 20% 

Powyżej 150% do 200% 20% 30% 

Powyżej 200% do 225% 40% 50% 

Powyżej 225% do 250% 60% 70% 

Powyżej 250% do 300% 75% 85% 

Powyżej 300% 100% 100% 

§ 2. Osobę korzystającą z usług można zwolnić z opłaty: 

1) Całkowicie: 

- jeżeli występuje niepełnosprawność i związane z tym wydatki na leki, leczenie i rehabilitację, które 

uniemożliwiają ponoszenie odpłatności, 

- jeżeli wystąpiło zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa, 

- jeżeli występuje konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, u więcej 

niż jednego świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym. 

2) Częściowo: 

- jeżeli występuje długotrwała choroba związana z ponoszeniem przez świadczeniobiorcę wydatków na 

leki, leczenie i rehabilitację, uniemożliwiająca dokonanie pełnej odpłatności. 

§ 3. 1. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wnosi opłaty po wykonaniu 

usługi. 

2. Kwota odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stanowi iloczyn 

ilości godzin usług świadczonych w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług, wskazanego  

w § 1 ust. 1 oraz procentowego wskaźnika wskazanego w tabeli w § 1 ust. 2. 
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