
UCHWAŁA NR XXIII/211/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 29 października 2020 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 tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713;) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1507; zm.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 

§ 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. Zakres, wymiar, czas, miejsce świadczenia usług i wysokość odpłatności ustala się w decyzji 
administracyjnej, w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu 
środowiskowego; 

2) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę; 

3) zaświadczenia lekarskiego; 

4) dokumentów potwierdzających wysokość dochodów i innych niezbędnych dokumentów do przyznania 
pomocy. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód na osobę jest niższy lub równy kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

2. Świadczeniobiorcy, których dochód na osobę przekroczy kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust.1 
ustawy. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na 
zasadach określonych w tabeli: 

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony za 1 godzinę usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Dochody osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie, zgodnie z 
obowiązującym kryterium dochodowym 

Osoby samotnej Osoby w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100 % do 150 % 10 % 20 % 
powyżej 150 % do 200 % 30 % 40 % 
powyżej 200 % do 250 % 50 % 60 % 
powyżej 250 % do 300 % 70 % 80 % 
powyżej 300 % do 350 % 90 % 100 % 
powyżej 350 % 100 % 100 % 

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 28,20zł (słownie dwadzieścia osiem złotych 
20/100). 

4. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 35,00 zł (słownie trzydzieści 
pięć złotych 00/100). 

§ 4. Na wniosek świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego można okresowo zwolnić częściowo 
lub całkowicie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby, które: 
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1) poniosły znaczne szkody w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej; 

2) są objęte  opieką paliatywną; 

3) ponoszą wysokie koszty własnego leczenia lub wspólnie z nim zamieszkującego członka rodziny. 

§ 5. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest 
bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie w terminie do 5-go dnia miesiąca 
kalendarzowego, za wykonanie usługi w miesiącu poprzednim. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 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 szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2016 r., poz. 1770), zmieniona Uchwałą nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1161), Uchwałą nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 
21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz.3344), Uchwałą nr V/30/19 Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 469) oraz Uchwałą nr XV/129/19 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz.4096). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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