
UCHWAŁA NR XXXIII/202/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 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 a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. 

Nr 175, poz. 1362, Nr 183, poz. 1432, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby

lub innych przyczyn 

2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić 

codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.  

3. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić.  

4. Usługi opiekuńcze dla osoby, dla osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 przysługują w miejscu jej zamieszkania.

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak najdłużej osoby w jej 

naturalnym środowisku.  

§ 3. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, 

za zgoda osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 4. 1. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek 

oraz indywidualne potrzeby, a także możliwość osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej. 

2. Usługi realizowane będą we wszystkie dni miesiąca tj. od poniedziałku do piątku.  

3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 5. Zakres świadczonych usług dla osoby obejmuje: 

§ 6. 1. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 12,70 zł. za godzinę usług. 

2. Do wnoszenia opłat za usługi obowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją kierownika GOPS 

w Obrowie. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu

na osobę w rodzinie, na zasadach regulowanych w poniższej tabeli. 

§ 7. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują usługobiorcom, których dotknęły nieprzewidziane wypadki 

losowe.  

§ 8. Opłaty za usługi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy należność.  

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/110/2004r. Rady Gminy w Obrowie z dnia 14 października 2004r. w sprawie 

ustalenia pełnego kosztu 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy 

społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362) jednym z zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z analizy danych 

będących w posiadaniu GOPS wynika, że wzrasta liczba osób samotnych, niepełnosprawnych i starych wymagających 

tej formy pomocy, co jest związane z tendencją starzenia się społeczeństwa. W 2009 roku z tej formy pomocy 

skorzystało 13 osób, a usługi pełniły 2 opiekunki (od września 2009r. została zatrudniona 3 opiekunka). Ta forma 

pomocy będzie rozszerzana – jest to związane z aktualną tendencją rozbudowy pomocy środowiskowej w miejscu 

zamieszkania. Poza tym ta forma pomocy jest o wiele tańsza, aniżeli kierowanie chętnych do domu pomocy społecznej.

Ważne i istotne jest również to, aby mieszkańcy gminy jak najdłużej mogli pozostać w swoim naturalnym środowisku. 

Rzeczywisty koszt 1 roboczogodziny usług opiekuńczych za 2009 rok. Całkowity koszt 2,5 etatu opiekunek tj. 

66.267,33 zł : 52 tygodnie : 40 godzin = 12,74 zł.  

1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kapaniu;

2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym;

3) przygotowanie posiłków lub produktów na cześć dnia, kiedy osoba zostaje sama oraz właściwe ich 

przechowywanie; 

4) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę;

5) utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie;

6) zakup odzieży i obuwia;

7) palenie w piecu, przynoszenie węgla;

8) umożliwienie kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z różnymi instytucjami w tym z ośrodkiem pomocy 

społecznej i placówkami służby zdrowia; 

9) w miarę możliwości kontakty z otoczeniem;

10) inne wynikające z rozeznanych potrzeb.

Dochód na osobę - procentowe kryterium dochodowe zgodnie

z ustawą o pomocy społecznej - %

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od 

wysokości stawki usługi:

Osoby samotne Osoby w rodzinie

Do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie

101-120 5 10

121-140 10 15

141-160 15 20

161-180 20 25

181-200 25 30

Powyżej 201 100 100
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UCHWAŁA NR XXXIII/202/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 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 a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. 

Nr 175, poz. 1362, Nr 183, poz. 1432, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby

lub innych przyczyn 

2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić 

codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.  

3. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić.  

4. Usługi opiekuńcze dla osoby, dla osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 przysługują w miejscu jej zamieszkania.

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak najdłużej osoby w jej 

naturalnym środowisku.  

§ 3. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, 

za zgoda osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 4. 1. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek 

oraz indywidualne potrzeby, a także możliwość osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej. 

2. Usługi realizowane będą we wszystkie dni miesiąca tj. od poniedziałku do piątku.  

3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 5. Zakres świadczonych usług dla osoby obejmuje: 

§ 6. 1. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 12,70 zł. za godzinę usług. 

2. Do wnoszenia opłat za usługi obowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją kierownika GOPS 

w Obrowie. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu

na osobę w rodzinie, na zasadach regulowanych w poniższej tabeli. 

§ 7. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują usługobiorcom, których dotknęły nieprzewidziane wypadki 

losowe.  

§ 8. Opłaty za usługi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy należność.  

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/110/2004r. Rady Gminy w Obrowie z dnia 14 października 2004r. w sprawie 

ustalenia pełnego kosztu 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy 

społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362) jednym z zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z analizy danych 

będących w posiadaniu GOPS wynika, że wzrasta liczba osób samotnych, niepełnosprawnych i starych wymagających 

tej formy pomocy, co jest związane z tendencją starzenia się społeczeństwa. W 2009 roku z tej formy pomocy 

skorzystało 13 osób, a usługi pełniły 2 opiekunki (od września 2009r. została zatrudniona 3 opiekunka). Ta forma 

pomocy będzie rozszerzana – jest to związane z aktualną tendencją rozbudowy pomocy środowiskowej w miejscu 

zamieszkania. Poza tym ta forma pomocy jest o wiele tańsza, aniżeli kierowanie chętnych do domu pomocy społecznej.

Ważne i istotne jest również to, aby mieszkańcy gminy jak najdłużej mogli pozostać w swoim naturalnym środowisku. 

Rzeczywisty koszt 1 roboczogodziny usług opiekuńczych za 2009 rok. Całkowity koszt 2,5 etatu opiekunek tj. 

66.267,33 zł : 52 tygodnie : 40 godzin = 12,74 zł.  

1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kapaniu;

2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym;

3) przygotowanie posiłków lub produktów na cześć dnia, kiedy osoba zostaje sama oraz właściwe ich 

przechowywanie; 

4) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę;

5) utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie;

6) zakup odzieży i obuwia;

7) palenie w piecu, przynoszenie węgla;

8) umożliwienie kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z różnymi instytucjami w tym z ośrodkiem pomocy 

społecznej i placówkami służby zdrowia; 

9) w miarę możliwości kontakty z otoczeniem;

10) inne wynikające z rozeznanych potrzeb.

Dochód na osobę - procentowe kryterium dochodowe zgodnie

z ustawą o pomocy społecznej - %

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od 

wysokości stawki usługi:

Osoby samotne Osoby w rodzinie

Do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie

101-120 5 10

121-140 10 15

141-160 15 20

161-180 20 25

181-200 25 30

Powyżej 201 100 100
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UCHWAŁA NR XXXIII/202/2010  

RADY GMINY OBROWO  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 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 a dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 

1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 

52, poz. 420) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. 

Nr 175, poz. 1362, Nr 183, poz. 1432, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby

lub innych przyczyn 

2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić 

codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.  

3. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić.  

4. Usługi opiekuńcze dla osoby, dla osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 przysługują w miejscu jej zamieszkania.

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak najdłużej osoby w jej 

naturalnym środowisku.  

§ 3. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, 

za zgoda osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 4. 1. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, wiek 

oraz indywidualne potrzeby, a także możliwość osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej. 

2. Usługi realizowane będą we wszystkie dni miesiąca tj. od poniedziałku do piątku.  

3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 5. Zakres świadczonych usług dla osoby obejmuje: 

§ 6. 1. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 12,70 zł. za godzinę usług. 

2. Do wnoszenia opłat za usługi obowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją kierownika GOPS 

w Obrowie. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu

na osobę w rodzinie, na zasadach regulowanych w poniższej tabeli. 

§ 7. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują usługobiorcom, których dotknęły nieprzewidziane wypadki 

losowe.  

§ 8. Opłaty za usługi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy należność.  

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIX/110/2004r. Rady Gminy w Obrowie z dnia 14 października 2004r. w sprawie 

ustalenia pełnego kosztu 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki zatrudnione w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Obrowie.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy 

społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362) jednym z zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z analizy danych 

będących w posiadaniu GOPS wynika, że wzrasta liczba osób samotnych, niepełnosprawnych i starych wymagających 

tej formy pomocy, co jest związane z tendencją starzenia się społeczeństwa. W 2009 roku z tej formy pomocy 

skorzystało 13 osób, a usługi pełniły 2 opiekunki (od września 2009r. została zatrudniona 3 opiekunka). Ta forma 

pomocy będzie rozszerzana – jest to związane z aktualną tendencją rozbudowy pomocy środowiskowej w miejscu 

zamieszkania. Poza tym ta forma pomocy jest o wiele tańsza, aniżeli kierowanie chętnych do domu pomocy społecznej.

Ważne i istotne jest również to, aby mieszkańcy gminy jak najdłużej mogli pozostać w swoim naturalnym środowisku. 

Rzeczywisty koszt 1 roboczogodziny usług opiekuńczych za 2009 rok. Całkowity koszt 2,5 etatu opiekunek tj. 

66.267,33 zł : 52 tygodnie : 40 godzin = 12,74 zł.  

1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kapaniu;

2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym;

3) przygotowanie posiłków lub produktów na cześć dnia, kiedy osoba zostaje sama oraz właściwe ich 

przechowywanie; 

4) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę;

5) utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie;

6) zakup odzieży i obuwia;

7) palenie w piecu, przynoszenie węgla;

8) umożliwienie kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z różnymi instytucjami w tym z ośrodkiem pomocy 

społecznej i placówkami służby zdrowia; 

9) w miarę możliwości kontakty z otoczeniem;

10) inne wynikające z rozeznanych potrzeb.

Dochód na osobę - procentowe kryterium dochodowe zgodnie

z ustawą o pomocy społecznej - %

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od 

wysokości stawki usługi:

Osoby samotne Osoby w rodzinie

Do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie

101-120 5 10

121-140 10 15

141-160 15 20

161-180 20 25

181-200 25 30

Powyżej 201 100 100
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