
UCHWAŁA NR XIV/98/12
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 
1362 zm. Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 40, poz. 229, Nr 
81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przysługują 
osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

§ 2. 1. Uprawnienie do specjalistycznych usług opiekuńczych musi ponadto wynikać z potwierdzonego 
zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę do otrzymania takiej 
usługi. 

2. Podstawę przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi wywiad 
środowiskowy. 

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnacji i higieny 
osobistej, utrzymaniu w czystości pomieszczenia, w którym chory przebywa, utrzymaniu kontaktu ze 
środowiskiem. 

§ 4. 1. Pełną odpłatność na godzinę usług opiekuńczych ustala się w wysokości 14,00 zł. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby lub dochodu na 
osobę w rodzinie i przedstawia się następująco: 

 
% odpłatności Kwota odpłatności za 1 godzinę 

Lp
. 

Dochód netto na osobę lub na osobę 
w rodzinie 

w zł osoba 
samotna 

osoba 
w rodzinie osoba samotna osoba 

w rodzinie 

1 do 477,00 zwolniona zwolniona zwolniona zwolniona 

2 477,01 – 715,50 10 15 1,40 2,10 

3 715,51 – 954,00 20 25 2,80 3,50 

4 954,01 – 1192,50 30 35 4,20 4,90 

5 1192,51 – 1431,00 40 45 5,60 6,30 

6 1431,01 – 1669,50 50 55 7,00 7,70 

7 1669,51 –1908,00 60 65 8,40 9,10 

8 powyżej 1908,00 100 100 14,00 14,00 

3. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze będzie pobierana przez opiekuna domowego i wpłacana do kasy 
Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia pobrania. 

§ 4. Wykonanie usługi winno być każdorazowo potwierdzone w karcie świadczeń z określeniem czasu pracy 
opiekuna przez osobę korzystającą z usługi lub jej pełnomocnika. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Alicja Lewandowska - Adam
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