
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII.259.2018 

RADY GMINY KORNOWAC 

z dnia 24 maja 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 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Na podstawie  art. 17 ust. 1, art. 50 ust. 6 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

§ 1. Uchwała określa: 

1. szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

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

zwane dalej opłatami, 

2. wysokość opłat, 

3. szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

4. tryb pobierania opłat za usługi. 

§ 2. Ustala się koszt za jedną godzinę usług w wysokości równej obowiązującej minimalnej stawce 

wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zaokrąglonej w górę do pełnego jednego złotego. 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami opiekuńczymi”, 

przyznaje się osobie w miejscu zamieszkania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 4. W przypadku osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi 

opiekuńcze są świadczone pod warunkiem ich zwrotu na zasadach określonych w tabeli, stanowiącej załącznik 

do uchwały. 

§ 5. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności może być częściowo lub całkowicie zwolniona 

z ustalonej odpłatności. 

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedstawieniu wpłaty za usługę; 
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2) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej – po przedstawieniu dowodu 

wpłaty; 

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna osoba 

jest obłożnie chora; 

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki, leczenie i rehabilitację; 

2) udokumentowanego zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej. 

§ 6. 1. Odpłatność za wykonane usługi wpłacana będzie przez świadczeniobiorcę na rachunek Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kornowacu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, 

w którym wykonano usługę. 

2. Podstawą obliczenia odpłatności są karty pracy opiekunek środowiskowych zawierające informację 

o czasie usług poświadczoną podpisem świadczeniobiorcy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVI.164.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 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. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

 

 

Eugeniusz Kura 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII.259.2018 

Rady Gminy Kornowac 

z dnia 24 maja 2018r.   

 

Wysokość opłaty (w %) za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu 

 

Lp. 

Wysokość dochodu na osobę 

wyrażona jako procent ,,kryterium 

dochodowego" osoby samotnie 

gospodarującej albo "kryterium 

dochodowego" na osobę w rodzinie 

określonych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona jako 

% opłaty za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Osoby samotne 

1. powyżej 100% do 150% 10% 

2. powyżej 150% do 200% 20% 

3. powyżej 200% do 250% 25% 

4. powyżej 250% do 300% 40% 

5. powyżej 300% do 350%                                                      60% 

6. powyżej 350% 100% 

Osoby samotnie gospodarujące 

1. powyżej 100% do 150% 10% 

2. powyżej 150% do 200% 20% 

3. powyżej 200% do 250% 25% 

4. powyżej 250% do 300% 40% 

5. powyżej 300% do 350 % 60% 

6. powyżej 350 % 100% 

Osoby w rodzinie 

1. powyżej 100% do 150% 10% 

2. powyżej 150% do 200% 20% 

3. powyżej 200% do 250% 30% 

4. powyżej 250% do 300% 60% 

5. powyżej 300% do 350% 80% 

6. powyżej 350 % 100% 
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