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UCHWAŁA NR XIV/132/16
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 28 kwietnia 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:
§ 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 trybu
ich pobierania.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po ustaleniu, że zachodzą
przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.
§ 3. 1) Wysokość 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,7 % najniższej emerytury
ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.
2) Wysokość 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2,5 % najniższej
emerytury ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze
Polskim.
§ 4. 1) Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu
osoby lub rodziny ubiegającej się o to świadczenie.
2) Osobom lub rodzinom, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza odpowiedniego
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, usługi świadczone są nieodpłatnie.
3) Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa poniższa tabela:
Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie
z art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy
do 100 % kryterium dochodowego
powyżej 100 % do 125 %
powyżej 125 % do 150 %
powyżej 150 % do 175 %

Wysokość odpłatności w % ustalona od
ceny usługi
Osoby samotne
Osoby
i samotnie
w rodzinie
gospodarujące
bezpłatnie
bezpłatnie
3
6
5
9
8
15
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powyżej 175 % do 200 %
powyżej 200 % do 225 %
powyżej 225 % do 250 %
powyżej 250 % do 275 %
powyżej 275 % do 300 %
powyżej 300 % do 375 %
powyżej 375 % do 400 %
powyżej 400 % do 450 %
powyżej 450 % do 500 %
powyżej 500 %
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§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób
zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze na
jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie
z ponoszenia odpłatności, ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
2) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów zakupu leków, rehabilitacji, poniesienia kosztów
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, stosowania specjalnej diety, korzystanie z dodatkowych płatnych usług
opiekuńczych,
3) zdarzenie losowe,
4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce.
§ 6. Opłaty za faktycznie wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są
w okresach miesięcznych, nie później niż do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/220/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2012 roku
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
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 279).
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

