
 

 

UCHWAŁA NR XI/55/2015 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 27 października 2015 r. 

w sprawie określenia zasad 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 od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

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

(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub 

rodziny ubiegającej się o świadczenie. 

2. Poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Osoby, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność według następujących zasad z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

Kryterium dochodowe w % zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu za jedną godzinę liczona od kosztu usługi 

w procentach 

Osoby samotnie gospodarujące Osoba w rodzinie 

Do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie 

Powyżej 100% do 150% 5% 10% 

Powyżej 150% do 200% 7% 15% 

Powyżej 200% do 300% 15% 30% 

Powyżej 300% do 400% 30% 60% 

Powyżej 400% 35% 100% 

§ 2. 1. Koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 

w wysokości 1,2% wartości najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS 

w Monitorze Polskim. 

2. W przypadku waloryzacji rent i emerytur zmiana kosztu, o którym mowa w ust. 1 wynikająca z tej 

waloryzacji następuje od miesiąca następnego po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji. 

3. Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Ośrodka 

Pomocy Społecznej do 10 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usług przez osobę zobowiązaną do 

uiszczenia opłaty. 

§ 3. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 4919



2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w przypadku zgonu osoby objętej świadczeniami. 

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Świdwinie może częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności na czas 

określony ze względu na: 

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług po przedstawieniu dowodu zapłaty za jedną usługę; 

2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług, w tym 

co najmniej nad jedną osobą przewlekle chorą; 

3) zdarzenie losowe lub inne szczególne sytuacje życiowe. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Anna Olejniczak 
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