
UCHWAŁA NR XXI/110/2020 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

zmieniająca w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich  pobierania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), Rada Gminy Cisek uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Cisek z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za 
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 

Wysokość dochodu 
świadczeniobiorcy 

w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego  

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

społecznej 

Procentowa wysokość opłaty 
za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, liczona od ceny za 

1 godzinę usług – dla osoby 
samotnej 

Procentowa wysokość opłaty za 
usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, liczona od ceny za  
1 godzinę usług – dla osoby  

w rodzinie 

1. do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 
2. Powyżej 100% do 150% 10% 15% 
3. Powyżej 150% do 200% 20% 25% 
4. Powyżej 200% do 250% 25% 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% 

”. 

§ 2. Wykonanie Uchwał powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

   

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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