
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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930)   
Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

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

§ 2. Koszt jednej godziny  usług wynosi 14 zł.

§ 3. Odpłatność za świadczone usługi ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

Procentowa wysokość odpłatności  świadczeniobiorcy za 1 godzinę 
usług  liczona od kosztu  1 godziny usług ustalonej zgodnie z § 2  
niniejszej uchwały

Dochód na osobę w rodzinie 
świadczeniobiorcy w porównaniu do 
kryterium dochodowego określonego 
na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej w %

osób samotnych osób w rodzinach

do 100% kryterium dochodowego bezpłatnie bezpłatnie
powyżej 100% - 125% 5% 10%
powyżej 125% - 150% 10% 20%
powyżej 150% - 175% 20% 30%
powyżej 175% - 200% 30% 40%
powyżej 200% - 225% 40% 50%
powyżej 225% - 250% 50% 60%
powyżej 250% - 275% 60% 70%
powyżej 275% - 300% 70% 80%
powyżej 300% - 375% 80% 90%
powyżej 375% - 400% 90% 100%
powyżej 400% 100% 100%

§ 4. Na wniosek świadczeniobiorcy, jego opiekuna lub pracownika socjalnego, można okresowo zwolnić 
częściowo lub całkowicie z opłat za usługi świadczeniobiorcę, który:

1) poniósł szkodę w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

2) ponosi wysokie koszty własnego leczenia lub wspólnie z nim zamieszkującego członka rodziny,

3) podlega opiece paliatywnej.

§ 5. Gmina pobiera od świadczeniobiorcy  odpłaty za świadczone usługi, do 5-go dnia miesiąca 
kalendarzowego, za usługi świadczone w miesiącu poprzednim.

Id: 221E698D-3A95-4792-A23F-40B95617E0BD. Podpisany Strona 1



§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Dąbrowa  z dnia 03 marca 2016 roku 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania.

§ 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.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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