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UCHWAŁA NR IX/45/11
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U.z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 , Nr 65,poz.554,Nr 157,poz.1241,Nr 202,poz.1551,Nr 21,poz.1706,Nr 221,poz.1738,z 2010r.Nr 
28,poz.146,Nr 40,poz.229,Nr 81,poz.527,Nr 125,poz.842,z 2011r.Nr 81,poz.440,Nr 106,poz.622), Rada Gminy 
Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze ,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi ,zwane dalej specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania .” 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,przyznaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Komprachcicach w drodze decyzji, który ustala ilość godzin świadczonych usług, odpłatność za te 
usługi i sposób ich realizacji. 

2. 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na okres, na jaki jest niezbędne 
świadczenie tych usług, ustalony w drodze wywiadu środowiskowego. 

§ 3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu o przeprowadzony 
wywiad środowiskowy. W przypadku osoby chorej koniecznym jest stwierdzenie lekarza, że dana osoba ze 
względu na stan zdrowia wymaga opieki innej osoby. 

§ 4. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należy kierować się 
dobrem danej osoby i jej potrzebami. 

§ 5. 1. Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ponoszonej 
przez podopiecznego uzależniony jest od posiadanego dochodu w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r 
o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 6. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 12,50 zł, a specjalistycznych usług 
opiekuńczych na kwotę 22,00 zł 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Komprachcicach może całkowicie lub częściowo zwolnić tę osobę z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze 
względu na na ciężką i długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, zdarzenie losowe lub inną trudną 
sytuację życiową. 

§ 8. 1. Osoba, której została przyznana pomoc w postaci usług opiekuńczych, uiszcza opłatę bezpośrednio na 
rzecz organizacji świadczącej te usługi tj. ( Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu) 

2. Różnicę między kosztem usługi, a opłatą uiszczoną przez osobę objętą opieką pokrywa Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Komprachcicach. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/206/09 z dnia 17 grudnia 2009r Rady Gminy Komprachcice w sprawie 
szczegółowych warunków 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(Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 09.02.2010r.Nr 13,poz.213). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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Załącznik do Uchwały Nr IX/45/11

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 30 listopada 2011 r.

 
Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny usługi za 
1 godzinę dla: Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie 
Osoby samotne Pozostałe osoby 

Do 100 % Nieodpłatnie Nieodpłatnie 
Powyżej 100 % do 150 % 10 % 15 % 
Powyżej 150 % do 200 % 15 % 25 % 
Powyżej 200 % do 250 % 25 % 35 % 
Powyżej 250 % do 300 % 35 % 55 % 
Powyżej 300 % do 350% 55 % 100 % 
Powyżej 350% 100 % 100 % 


