
 

 

UCHWAŁA NR 323/XXXIII/2017 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) Rady Gminy Koszęcin uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr 293/XXXI/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 

warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

§ 3. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych zgodnie z poniższymi tabelami: 

 Dochód na osobę samotną, w % kryterium dochodowego,  

 określonego wart. 8 ust.1 ustawy o pomocy  

 społecznej 

 Wysokość odpłatności  

 w % liczona wg kosztu usługi 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 125% 5% 

powyżej 125% do 150% 10% 

powyżej 150% do 175% 15% 

powyżej 175% do 200% 20% 

powyżej 200% do 250% 30% 

powyżej 250% do 300% 50% 

powyżej 300% do 350% 80% 

powyżej 350% 100% 

 Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium  

 dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej 

 Wysokość odpłatności  

 w % liczona od kosztu usługi 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100% do 125% 10% 

powyżej 125% do 150% 15% 
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powyżej 150% do 175% 25% 

powyżej 175% do 200% 40% 

powyżej 200% do 250% 50% 

powyżej 250% do 300% 70% 

powyżej 300% do 350% 90% 

powyżej 350% 100% 

2) uchyla się § 4; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

§ 6. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przelewem 

na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za 

wykonanie usługi w miesiącu poprzednim. 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

§ 7. 1. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku gdy występuje: 

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych  w  wysokim  wymiarze,  powodującym,  iż odpłatność  za  te  usługi  zagraża  egzystencji 

świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, 

2) konieczność  ponoszenia  stałych,  niezbędnych  i  uzasadnionych  wydatków,  których  wysokość  zagraża  

egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, po 

udokumentowaniu dowodami zakupu. 

2. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy występuje: 

1) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

placówce wychowawczej,  domu  pomocy  społecznej,  rodzinie  zastępczej,  po  przedstawieniu  dowodu  

ponoszenia kosztów, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, 

3) udokumentowanego  zdarzenia  losowego,  klęski  żywiołowej lub  ekologicznej,  które  spowodowały  

straty materialne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Koszęcin. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 
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