
UCHWAŁA NR XXXIX/238/18
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 28 marca 2018 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 z opłat jak również 
trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. 
poz.1875) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z  2017r. poz.1769  i 1985) 
Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu o:

1) dokumentację lekarską, o której mowa w ust.2 i 3,

2) dokonaną na podstawie wywiadu środowiskowego ocenę  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 
ubiegającej się o przyznanie tych, w tym ocenę możliwości zapewnienia tej osobie pomocy przez jej rodzinę.

2. Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie 
lub orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające ,że wymaga ona pomocy innej osoby w związku z ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji.

3. Osoba ubiegająca się o specjalistyczne usługi opiekuńcze  powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające, że wymaga ona tego rodzaju usług i określające rodzaj schorzenia.

§ 2. 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. Określa się odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 
w kwocie 13,00 zł .

3. Określa się następującą wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  osobom, o których mowa w ust.1,:
L.p. Wskaźnik wysokość odpłatności za jedną godzinę przyznanych  

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, którą 
ponosi

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 lub 2 ustawy o pomocy 
społecznej Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

1. do 100% kryterium dochodowego bezpłatnie bezpłatnie
2. powyżej 100% do 125 % 5% 20%
3. powyżej 125% do 150 % 10% 30%
4. Powyżej 150% do 175 % 15% 40%
5. Powyżej 175% do 200 % 25% 50%
6. Powyżej 200% do 225 % 35% 60%
7. Powyżej 225% do 250 % 45% 70%
8. Powyżej 250% do 275 % 60% 80%
9. Powyżej 275% do 300% 70% 90%
10. Powyżej 300% do 375 % 80% 100%
11. Powyżej 375% do 400 % 90% 100%
12. Powyżej 400% 100% 100%

§ 3. 1. Opłaty  za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze  płatne są w terminie do 15 każdego 
miesiąca następującego po miesiącu ,w którym wykonano usługę.
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2. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi.

§ 4. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub pracownika socjalnego  Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi może częściowo lub całkowicie zwolnić wnioskodawców 
z obowiązku ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku:

1) ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej , opiekuńczo – leczniczej lub pielęgnacyjno-
opiekuńczej,

2) korzystania z odpłatnych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  przez więcej niż jedną 
osobę w rodzinie,

3) wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie,

4) ponoszenia  kosztów leczenia,  a także korzystanie z dodatkowych  płatnych usług leczniczych
i opiekuńczych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś

Krystian Flegel
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