
UCHWAŁA NR XXIII/226/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 30 grudnia 2020 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1876) 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. 1.  Ustala się koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery zł). 

2. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery zł). 

§ 3. 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: 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu 
1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńcze 

Dochód na osobę wg kryterium dochodowego 
art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Osoba samotna * 
 

Osoba samotnie 
gospodarująca** 

Osoby 
w rodzinie*** 

do 100 % kryterium dochodowego bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 
powyżej 100% do 130% 3 5 7 
powyżej 130 % do 150 % 5 7 9 
powyżej 150 % do 180 % 8 10 12 
powyżej 180 % do 210 % 12 14 18 
powyżej 210 % do 240 % 15 18 25 
powyżej 240 % do 280 % 20 30 35 
powyżej 280 % do 320 % 30 40 50 
powyżej 320 % do 360 % 45 55 70 
powyżej 360 % do 400 % 60 70 80 
powyżej 400 % do  450% 80 90 100 
powyżej 450 % 100 100 100 

* - w rozumieniu art.6 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej; 
** - w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej; 
*** - w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej 

§ 4. 1.  Świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane 
usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża prawidłowej egzystencji 
świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie; 
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2) konieczność świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u więcej niż jednego 
świadczeniobiorcy w tym samym gospodarstwie domowym; 

3) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 
egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych 
z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem 
lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu 
dowodami zakupu; 

2. Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na: 

1) wystąpienie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodującego straty materialne, które zostaną 
udokumentowane; 

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub 
innych placówkach – po przedstawieniu dowodu wpłaty. 

§ 5. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są  przez świadczeniobiorcę lub 
osobę upoważnioną przez świadczeniobiorcę na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Wręczycy Wielkiej wskazany w decyzji przyznającej świadczenie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/145/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 17 czerwca 2016 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 2016 r.  poz. 3458). 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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