
UCHWAŁA NR 217/XXIX/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych 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, oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art.96 ust.4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) Rada 
Gminy w Radłowie uchwala, co następuje: 

§ 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 trybu ich pobierania, 
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 178/XXIII/2021 Rady Gminy w Radłowie z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 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. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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Załącznik do uchwały Nr 217/XXIX/2022 
Rady Gminy Radłów 
z dnia 23 lutego 2022 r. 

Szczegółowe zasady 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. 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobom samotnym, 
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób a są takiej pomocy 
pozbawione 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej „usługami” przyznaje się po ustaleniu, że 
zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej 

2. Zakres i wymiar usług oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o : 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy przeprowadzoną na podstawie wywiadu 
środowiskowego; 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę 

3) dokumentację medyczną potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną 
w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do świadczenia specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

§ 3. 1. Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie. Wysokość odpłatności ustala się zależnie 
od dochodu, zgodnie z tabelą: 

Lp. Dochód na osobę zgodnie z art.8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności 
w % ustalona od kosztu 

1 godziny usług dla 
osoby samotnie 

gospodarującej (art.8 
ust.1 pkt.1) 

Wysokość odpłatności 
w % ustalona od kosztu 

1 godziny usług dla 
osoby w rodzinie (art. 8 

ust.1 pkt.2) 

1. Do 100 % włącznie  nieodpłatnie nieodpłatnie 
2. Powyżej 100 % do 150% włącznie 5 % 10 % 
3. Powyżej 150 % do 200 % włącznie  9 % 15 % 
4. Powyżej 200 % do 250% włącznie 13 % 20 % 
5. Powyżej 250 % do 300% włącznie  25% 30 % 
6. Powyżej 300 % do 350% włącznie 40 % 45 % 
7.  Powyżej 350% do 380% włącznie 50% 60% 
8.  Powyżej 380% do 400%  80% 80% 
9.  Powyżej 400%  100% 100% 

§ 4. 1. Wysokość opłaty za godzinę wykonanych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania usługobiorcy określają umowy o realizację tych zadań. 

§ 5. 1. Odpłatność za usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radłowie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano 
usługę. 

2. Miesięczna odpłatność za świadczony rodzaj usługi stanowi iloczyn ceny pełnej godziny pracy oraz 
liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu. 

3. Wysokość miesięcznych opłat ustala w oparciu o kontrolki czasu pracy opiekunki. 
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§ 6. 1. Osoby wnoszące opłatę za usługi można zwolnić na ich wniosek lub na wniosek pracownika 
socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeśli: 

1) ponoszenia znacznych wydatków na leki, leczenie, rehabilitację, artykuły sanitarne, stosowanie specjalnej 
diety, 

2) zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy, 

3) konieczności ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę 
w gospodarstwie domowym korzystającą z usług, 

4) konieczności zabezpieczenia usług w wysokim wymiarze godzin powodującym, iż odpłatność za te usługi 
zagraża egzystencji osób korzystających z tych usług, 

5) wystąpienia strat w wyniku zdarzenia losowego. 

2. Nie pobiera się odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 
na rzecz osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 300% obowiązującego kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, realizowane w ramach programu rządowego 
„Opieka 75+ ”.W przypadku przekroczenia 300% obowiązującego kryterium dochodowego osoby objęte 
programem „Opieka 75+” wnoszą odpłatność za usługi zgodnie z tabelą odpłatności z §3. 
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