
UCHWAŁA XXVIII/249/2021 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 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.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art.17 ust.1 pkt. 11, art.36 pkt. 2 lit. l, m, art.50 ust.1-6, Rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. Rada Gminy w Skoroszycach uchwala co następuje: 

§ 1.  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek 
do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 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. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom, 
o których mowa w ust. 1 określa poniższa tabela: 

Wysokość odpłatności w procentach ustalone od 
ceny usługi dla: 

Dochód na osobę w złotych zgodnie z 
kryterium dochodowym określonym w art. 8 
ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Osób samotnie 

gospodarujących 
Osób                           w 

gospodarstwach 
wieloosobowych 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
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% 50% 60% 
powyżej 350% do 400% 80% 80% 

powyżej 400% 100% 100% 

§ 3.  

1. Ustala się cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych w wysokości 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

2. Ustala się cenę za 1 godzinę  specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 2% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

§ 4.  

Odpłatność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane lub ich opiekunowie uiszczają                 w terminie 
do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym wykonano usługi, przelewem na rachunek  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach. 
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§ 5.  

Traci moc: Uchwała Nr XXIV/129/04 Rady Gminy w Skoroszycach z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz Uchwała Nr XX/100/12 z dnia 
21.09.2012 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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