
UCHWAŁA NR XXX/149/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 31 marca 2017 r.

dotycząca zmian uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania  i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również 

trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) uchwala się,  co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/111/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 28 września 2016r. 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania wprowadza się 
następujące zmiany :

1. § 4 po zmianie otrzymuje brzmienie:
„Wartość jednej godziny usług opiekuńczych ustala Rada Gminy w drodze uchwały na 
podstawie planowanych kosztów utrzymania opiekunki za dany rok kalendarzowy. 
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2017 roku wynosi 16,26 zł.”.

2. § 6 po zmianie otrzymuje brzmienie :
„Zasady ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej:”.

Wysokość odpłatności za 1 godz. liczoną od 
kosztu usługi w %

Dochód na osobę w rodzinie % kwoty 
zł/waloryzowanej zgodnie z art.50 ust.6 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Osoba samotnie 
gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100- pomoc bezpłatna pomoc bezpłatna pomoc bezpłatna
Powyżej 100 do 150 634,01   –   951,00 15% -          2,43 25% -           4,06
Powyżej 150 do 200 951,01   –  1268,00 20% -          3,25 30% -          4,87
Powyżej 200 do 300 1268,01  –  1902,00 25% -          4,06 40% -           6,50
Powyżej 300 do 400 1902,01  –   2536,00 40% -          6,50 80% -         13,00
Powyżej 400 do 500 2536,01  –   3170,00 60% -           9,75 100% -       16,26
powyżej 500 3170,01    i  więcej 100% -       16,26 100% -       16,26

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna i kierownikowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łącznej.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca  Rady  
Gminy

Monika Pająk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2016 r. poz. 930) Rada Gminy określa w drodze uchwały 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.

Obecnie obowiązująca Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/111/2016 z dnia 28 września 2016r. w

sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia

od opłat jak również trybu ich pobierania wymaga uszczegółowienia zasad ustalania wysokości

jednej godziny usług opiekuńczych. Zmianie ulega koszt jednej godziny usług opiekuńczych na

rok 2017, w związku z czym zachodzi konieczność zmiany kwot wysokości odpłatności za jedną

godzinę usług opiekuńczych zawartych w tabeli odpłatności za świadczone usługi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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