
UCHWAŁA NR XL/261/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

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 z opłat jak również 
trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.), 

Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się 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 
na terenie Gminy Pawłowiczki. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” należy przez to 
rozumieć specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. 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. 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 świadczenia w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód jako osób samotnie 
gospodarujących lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, inne niż osoby w wieku 75 lat i więcej, które są objęte usługami opiekuńczymi, w tym  
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach Programu rządowego „Opieka 75+”, zwracają poniesione 
przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Wysokość odpłatności za przyznane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
którą ponosi: 

L.p. Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego, o którym  

mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ustawy 
o pomocy społecznej 

osoba samotnie 
gospodarująca 

osoba w rodzinie 

1. do 100% kryterium dochodowego bezpłatnie bezpłatnie 
2. powyżej 100% do 150% 5% 10% 
3. powyżej 150% do 200% 10% 15% 
4. powyżej 200% do 250% 15% 30% 
5. powyżej 250% do 300% 30% 50% 
6. powyżej 300% do 350% 50% 70% 
7. powyżej 350% do 400% 70% 90% 
8. powyżej 400% 100% 100% 

3. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w wieku 75 lat i więcej, które są objęte usługami opiekuńczymi, w tym  
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w ramach Programu rządowego „Opieka 75+”, zwracają poniesione 
przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, 
zgodnie z poniższą tabelą: 
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Wysokość odpłatności za przyznane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
którą ponosi: 

L.p. Dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę 

w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego, o którym  

mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ustawy 
o pomocy społecznej 

osoba samotnie 
gospodarująca 

osoba w rodzinie 

1. do 100% kryterium dochodowego bezpłatnie bezpłatnie 
2. powyżej 100% do 150% bezpłatnie bezpłatnie 
3. powyżej 150% do 200% bezpłatnie bezpłatnie 
4. powyżej 200% do 250% bezpłatnie bezpłatnie 
5. powyżej 250% do 300% 30% 50% 
6. powyżej 300% do 350% 50% 70% 
7. powyżej 350% do 400% 70% 90% 
8. powyżej 400% 100% 100% 

4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowiący podstawę 
ustalenia wysokości odpłatności za te usługi, na zasadach określonych w niniejszej uchwale od 1 stycznia 
2023r. wynosi 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych zero groszy). 

5. Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. koszt, o którym mowa w ust. 4, podlega waloryzacji opartej 
o wzrost wartości minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 10 października 
2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalanej na zasadzie przewidzianej w tej ustawie, w ten 
sposób, że koszt jednej godziny usług opiekuńczych wyniesie równowartość 120 % (stu dwudziestu procent) 
ogłoszonej minimalnej stawki godzinowej. 

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pawłowiczkach, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby, na rzecz której świadczone są usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może częściowo lub całkowicie czasowo zwolnić ją 
z ponoszenia odpłatności za te usługi. 

2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się w szczególności: 

1) obciążenie świadczeniobiorcy obowiązkiem ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu 
pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej podobnej placówce opiekuńczej, 

2) korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę 
w rodzinie, 

3) wystąpienie zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową uprawnionego do usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) ponoszenie wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych 
usług leczniczych i opiekuńczych. 

3. Nie dochodzi się zwrotu kosztu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
w wypadku śmierci osoby, której przyznano takie usługi, będącej osobą samotną, nieposiadającą małżonka, 
wstępnych oraz zstępnych. 

§ 5. 1. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 
świadczeniobiorcy zobowiązani są wnosić na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pawłowiczkach w nieprzekraczalnym terminie do 5- dnia następnego miesiąca z dołu. 

2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości 
stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie 
wykonanych w danym miesiącu oraz ceny za jedną godzinę tych usług w wysokości odpłatności za przyznane 
usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie. 
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§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/256/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. 
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 z opłat jak również trybu ich pobierania, 
zmieniona Uchwałą Nr XIII/96/20 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXVI/256/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 18 października 2018 r. 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 z opłat jak również trybu ich pobierania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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