
UCHWAŁA  Nr XXXVI/224/21  

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych 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 z opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz.1876 

z póź. zm.1) ), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej usługami, przysługuje 

osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a 

są jej pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić. 

3. Usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego 

bądź na wniosek innej osoby, lecz za zgodą osoby zainteresowanej. 

§ 2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się w formie decyzji administracyjnej, ustalając 

jednocześnie zakres, czas i miejsce świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania 

opłat za świadczone usługi. 

§ 3.1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których 

dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom, o 

których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela: 

Dochód w % na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie zgodnie z art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi  
 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie  

Do 100% Całkowicie zwolniona  Całkowicie zwolniona  

Pow. 100-150 % 5 % 15 % 

Pow. 150-180 % 10 % 25 % 

Pow. 180-220 % 20 % 35 % 

Pow. 220-260 % 30 % 45 % 

                                                      

1) Zmiany w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369, z 2021 r. poz. 794 i poz. 803 
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Pow. 260-300 % 40 % 55 % 

Pow. 300-350 % 50 % 70 % 

Pow. 350-400 % 60 % 80 % 

Pow. 400-450 % 80 % 90 % 

Pow. 450 % Pełna odpłatność Pełna odpłatność  

§ 4. Cenę za jedną godzinę świadczonych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 25,00zł, a za jedną 

godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 40,00zł. 

§ 5.1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach miesięcznych, 

nie później niż w terminie do 10-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

2. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach. 

3. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości 

stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie 

wykonanych w danym miesiącu oraz ceny za jedną godzinę tych usług w wysokości odpłatności za przyznane 

usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie. 

§ 6.1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na 

wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności 

szczególnie w sytuacjach: 

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne 

obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, 

rodzinną i mieszkaniową; 

2) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; 

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest 

obłożnie chora; 

4) zdarzenia losowego, powodującego znaczne pogorszenie sytuacji materialnej; 

5) poniesienia strat w wyniku zdarzenia klęskowego lub klęski żywiołowej. 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu 

środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX/141/08 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 kwietnia 2008 r w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. 

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

Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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