
UCHWAŁA NR XXVIII/242/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bolesławcu z/s w Kruszynie dalej zwany Ośrodkiem.

§ 2.  Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 
świadczeniobiorcom, których dochód na osobę samotną i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają 
poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze w części lub całości, zgodnie z poniższą tabelą:

Wskaźnik odpłatności w % :poziom procentowy dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub dochodu 

na osobę w rodzinie wg kryterium 
określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej

osoby samotnej i osoby samotnie 
gospodarującej

osoby w rodzinie

0-100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% - 150% 15% 25%
powyżej 150% - 200% 25% 45%
powyżej 200% - 300% 45% 65%
powyżej 300% - 400% 65% 85%

powyżej 400% 100% 100%

§ 4.  Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 
2,5 % najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 5.  Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez 
świadczeniobiorcę na konto Ośrodka z dołu.

§ 6.  Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat ze względu na:

1) zdarzenie losowe;

2) ponoszenie stałych, uzasadnionych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub 
rehabilitacji, takich jak np.: wydatki na zakup leków, artykuły higieniczne, pielęgnacyjne, dodatkowo 
płatne usługi lecznicze i opiekuńcze;

3) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę 
w gospodarstwie domowym korzystającym z usług;
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4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 
i innej placówce.

§ 7.  Tracą moc uchwały:

- uchwała nr XVI/141/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 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 określenia 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

- uchwała nr XX/180/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 22 marca 2017 r. w spawie zmiany uchwały nr 
XVI/141/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 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 określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.)
o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Na podstawie
art. 50 ust. 6 ww. ustawy Rada Gminy określa szczegółowe zasady 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 tryb ich pobierania.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione
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