
 

 

   

 

 

UCHWAŁA NR XVI/138/2016 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 27 września 2016 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. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 

ze zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

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

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb  

ich pobierania. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług opiekuńczych  

lub specjalistycznych usług opiekuńczych nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 i pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód jest wyższy  niż kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Dochód wg. kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od ceny usługi dla 

osoby samotnie gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od ceny usługi dla 

osoby w rodzinie 

do 100 % bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 100 % do 150 % 10 % 20 % 

powyżej 150 % do 200 % 40 % 45 % 

powyżej 200 % do 250 % 45 % 50 % 

powyżej 250 % do 300 % 50 % 55 % 

powyżej 300 % do 350 % 55 % 60 % 

powyżej 350 % do 400 % 60 % 65 % 

powyżej 400 % 100 % 100 % 

§ 3.  Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 16,00 zł, a koszt jednej godziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 18 zł. 
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§ 4.  Opłata za świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych określona  

w procentach o którym mowa w § 2 ust. 2 jest uzależniona od liczby godzin usług świadczonych w danym 

miesiącu.  

§ 5.  Odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje  

się na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach. 

§ 6.  Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być 

częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności w przypadku: 

1) zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową osoby uprawnionej do usług opiekuńczych, 

2) konieczności zapewniania usług opiekuńczych więcej niż jednej osobie w tym samym gospodarstwie 

domowym, 

3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, placówce leczniczo – rehabilitacyjnej. 

§ 7.  Traci moc Uchwała Nr XXII/117/04 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie 

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz szczególnych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

D. Pawliszyn 
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