
UCHWAŁA III/39/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 

roku poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2529, 2354) Rada Gminy Olszanka uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania  § 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,§ 6. „Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 35,00 zł, a  specjalistycznych 
usług opiekuńczych na kwotę 42 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a
rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
Zgodnie z art. 50 ust. 6 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.
Zmiana uchwały podyktowana jest faktem iż ośrodek pomocy społecznej celem
zapewnienia usług opiekuńczych, które są zadaniem własnym gminy zmuszony jest
skorzystać z usług świadczonych przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM gdyż na
naszym terenie brak jest osób i podmiotów które takie usługi mogłyby świadczyć. Osoba,
której zostaną przyznane w/w usługi będzie ponosić odpłatność proporcjonalne do swoich
dochodów zgodnie z załączoną tabelą, stanowiącą załącznik do uchwały Rady Gminy
Olszanka Nr XXXIX/234/2010 z dnia 29.04.2010r. i który to załącznik nie ulega zmianie. Obecne
kryterium dochodowe wynosi: dla osoby samotnie gospodarujacej 701 zł. a dla osoby w rodzinie
528 zł.

Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód
na osobę w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny usługi
za 1 godzinę dla:
Osoby samotne Pozostałe osoby

Do 100 % Nieodpłatnie Nieodpłatnie
Powyżej 100 % do 150 % 10 % 15 %
Powyżej 150 % do 200 % 20 % 30 %
Powyżej 200 % do 250 % 30 % 40 %
Powyżej 250 % do 300 % 40 % 60 %
Powyżej 300 % do 350 % 60 % 100 %
Powyżej 350 % 100 % 100 %
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