
 

 

UCHWAŁA NR XVI.128.2020 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

Z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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. 

§ 2. 1 Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 

1) usługi opiekuńcze – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; 

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem; 

3) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.); 

4) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych; 

5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe  

na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

6) opłata – kwota odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” rozumieć przez  

to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwane dalej „usługami”), z wyłączeniem usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są na terenie Gminy Legnickie Pole przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. 
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§ 4. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają osoby 

samotne, przez które rozumie się osoby samotne zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych  

 do alimentacji oraz rodziny w której wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności 

wynikającej z wieku lub choroby. 

§ 5. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód osoby w rodzinie wymagającej przyznania usług nie przekracza odpowiednio kryterium 

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

2. Osoby niespełniające kryterium określonego w ust. 1 ponoszą opłatę za wykonanie usługi według 

następującego wskaźnika odpłatności:  

Wskaźniki odpłatności za usługi opiekuńcze  

Dochód na osobę ustalony zgodnie 

z art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

w stosunku do kryterium 

dochodowego na osobę 

w procentach 

Wysokość odpłatności w procentach za 1 godzinę liczona od kosztów 

usługi dla: 

Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinach 

do 200% bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 200% - 240% 5 20 

powyżej 240% - 270% 15 40 

powyżej 270% - 310% 30 60 

powyżej 310% - 350% 50 90 

powyżej 350% - 400% 70 100 

powyżej 400% 100 100 

§ 6. Świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem – całkowicie niezdolny 

do pracy i samodzielnej egzystencji lub posiadający orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności  

ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, zwolniony jest z ponoszenia odpłatności za świadczone 

usługi. 

§ 7. Szczegółowy zakres, okres i miejsce świadczenia usług oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez 

świadczeniobiorcę określa się w decyzji administracyjnej. 

§ 8. 1 Odpłatność za usługi stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę usług i liczby świadczonych godzin usług 

w danym miesiącu , udokumentowanych zgodnie z § 8 ust. 2 oraz wskaźnika odpłatności określonego procentach 

w § 5 ust. 2. Stawka za jedną godzinę usług wynosi 17,00 zł brutto. 

2. Podstawę do rozliczenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 

miesięczna karta pracy opiekuna potwierdzająca ilość przepracowanych godzin, podpisana przez 

świadczeniobiorcę lub członka rodziny i zatwierdzona przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Legnickim Polu. 
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§ 9. Traci moc uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 

(Dz. U. Woj. Doln. z 2016r., poz. 254), zmienionej uchwałą nr XXXIII.200.2017 Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 30 czerwca 2017r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania 

i trybu pobierania 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 (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 3213), zmienionej uchwałą 

nr XXXVII.227.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania 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 

(Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 5525), oraz zmienioną uchwałą nr XXXVIII.241.2018 Rady Gminy Legnickie 

Pole z dnia 01 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz 

ustalania i trybu pobierania 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 (Dz. U. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 734). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Dariusz Szczerba 
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