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UCHWAŁA 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473)   Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich 
pobierania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2511), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie: 

1) świadczeniobiorcom, których dochód na osobę jest niższy od kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; 

2) osobom na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze współfinansowane ze środków 
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych" – edycja 2020.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  
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Piotr Czok 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11).
Na podstawie art. 50 ust. 6 cyt. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
W dniu 16 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiło nabór wniosków
w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, który jest realizowany
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu
zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem
niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności ze wskazaniami, których dochód nie przekracza 400 % kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z umową w sprawie
wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Wojewoda przekaże Gminie 3592,00 zł
(50 % realizacji zadania). W ramach programu przewiduje się objąć 6 osób 449 godzinami usług
opiekuńczych. Ministerstwo rekomenduje by osoby, którym świadczone są usługi współfinansowane
z programu nie ponosiły odpłatności za te usługi. Dostosowując przedmiotową odpłatność do rekomendacji
programu konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w uchwale Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.
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