
UCHWAŁA NR XXII/191/2021 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 24 lutego 2021 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. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.), Rada Gminy Pokój uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki 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. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej „usługami”, przysługują osobom, 
zwanym dalej „świadczeniobiorcami”, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Zakres, okres, nie dłuższy niż jeden rok, i miejsce świadczenia usług, a także wysokość odpłatności, 
którą ponosi świadczeniobiorca, określa w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pokoju, uwzględniając częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności, w oparciu o przepisy 
ustawy o pomocy społecznej oraz warunki określone w niniejszej uchwale. 

§ 4. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę 
w rodzinie, nie przekracza 100% obowiązującego w dacie przyznania tych usług kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, określonego w art. 8 ust.1 pkt 1-2 ustawy o pomocy 
społecznej, a także kombatantom. 

2. Świadczeniobiorcy niespełniający kryterium dochodowego, określonego w ust.1 ponoszą odpłatność za 
1 godzinę usług w zależności od posiadanego dochodu określonego w przepisach o pomocy społecznej i na 
warunkach określonych w poniższej tabeli: 

Dochód na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu 1 godziny usług 

 Osoby samotnie gospodarujące 
 (art. 8 ust. 1 pkt 1) 

Osoby w rodzinie                    
 (art. 8 ust. 1 pkt 2) 

powyżej 100% do 150% 5% 10% 
powyżej 150% do 200% 10% 20% 
powyżej 200% do 250% 20% 30% 
powyżej 250% do 300% 30% 40% 
powyżej 300% do 350% 40% 50% 
powyżej 350% do 400% 50% 60% 

powyżej 400% do 4500% 60% 70% 
powyżej 450% do 500% 70% 80% 
powyżej 500% do 600% 80% 90% 

powyżej 600%  100% 100% 

§ 5. 1. Odpłatność za usługi pobierana jest w okresach miesięcznych. 

2. Miesięczna odpłatność za usługi stanowi iloczyn kosztu jednej godziny usługi, wskaźnika odpłatności 
wyrażonego w procentach w stosunku do dochodu oraz faktycznej liczby godzin zrealizowanych usług 
w danym miesiącu, potwierdzonej przez podmiot, któremu Gmina Pokój zleciła usługi. 

§ 6. 1. Świadczeniobiorca, o którym mowa w § 4 ust. 2, w oparciu o kryterium dochodowe może zostać 
czasowo częściowo lub całkowicie zwolniony z odpłatności za usługi. 
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2. Częściowe zwolnienie z odpłatności za usługi przysługuje w przypadku: 

1) istnienia konieczności zabezpieczenia świadczeniobiorcy usług w wysokim wymiarze, powodującym, iż 
miesięcznie odpłatność za te usługi przekroczy kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy 
społecznej; 

2) udokumentowania ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 
ośrodku wsparcia lub innej placówce; 

3) utrzymywania się małżonków z jednego świadczenia lub wynagrodzenia. 

3. Całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi przysługuje w przypadku: 

1) długotrwałej choroby i ponoszonych w związku z nią udokumentowanych wydatkach na leki i leczenie, 
zakup sprzętu ortopedycznego, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zaleconej diety, 
stanowiących miesięcznie nie mniej niż 20% posiadanego dochodu określonego w przepisach o pomocy 
społecznej; 

2) konieczności sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym, w takiej sytuacji tylko jedna z nich podlega całkowitemu zwolnieniu z odpłatności; 

3) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które 
spowodowały straty materialne. 

§ 7. Odpłatność, o której mowa w § 5, jest wnoszona na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pokoju z dołu, w terminie do 15-dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wykonano usługę. 

§ 8. W przypadku zgonu świadczeniobiorcy należności za wykonanie usługi wygasają. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/96/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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