
UCHWAŁA NR VIII.61.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 26 września 2019 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 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 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się 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 od opłat, 
jak również tryb ich pobierania.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 
przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Określa się godzinową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 21 zł. 

2. Określa się godzinową stawkę odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 30 zł.

§ 3. 1. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanego dochodu. 

2. Wysokość odpłatności z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych, określa poniższa tabela:

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych dla:Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód 

przypadający na osobę w rodzinie w zł 
wynikający z aktualnego kryterium 

dochodowego z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, 
ustawy o pomocy społecznej

osoby samotnie
gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 10% 15%
powyżej 150% do 175% 15% 20%
powyżej 175% do 200% 20% 30%
powyżej 200% do 225% 30% 40%
powyżej 225% do 250% 50% 60%
powyżej 250% do 275% 60% 80%
powyżej 275% do 300% 80% 100%
powyżej 300% pełna odpłatność pełna odpłatność

§ 4. Należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszone przez 
osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat wnoszone są na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wilkowie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

§ 5. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności na czas określony 
nie dłuższy niż sześć miesięcy.

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności może nastąpić w przypadku:

1) konieczności korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696.
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2) konieczności korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie;

3) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo - 
leczniczym, ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - 
rehabilitacyjnych;

4) wystąpienia zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które spowodowały straty materialne.

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności może nastąpić w przypadku:

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 40% dochodu netto 
osoby lub rodziny korzystającej z usług;

2) udokumentowanego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3) konieczności korzystania z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 3 godziny dziennie.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r.                               
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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki
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