
UCHWAŁA NR Xl/ 66/ 19 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 i poz. 1690) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj . 
Łódzkiego z 2014 r. poz.565) w sprawie określenia 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) §6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6.1 Koszt usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 20 zł. za 1 godzinę. 

2. Koszt specja listycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 25 zł. za 1 godzinę." 

2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 i 2 ponoszą odpłatność za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług i opiekuńcze na zasadach określonych poniżej: 

a) dla osób samotnie gospodarujących odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony 
1 ustawy o pomocy społecznej) od ceny usługi za 1 godzinę 

1. Do 150% i 150% kryterium nieodpłatnie 

2. Powyżej 150% do 200%kryterium 8% 
3. Powyżej 200% do 250% kryterium 12% 
4. Powyżej 250% do 300% kryterium 20% 
S. Powyżej 300% do 400% kryterium 30% 
6 . Powyżej 400% do 500% kryterium 50% 
7. Powyżej 500% 100% 

b) dla osób w rodzinie odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi: 

Dochód na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony 
ustawy o pomocy społecznej) od ceny usługi za 1 godzinę 

1. Do 150% i 150% kryterium nieodpłatnie 

2. Powyżej 150% do 200% 15% 
3. Powyżej 200% do 250% kryterium 25% 
4. Powyżej 250% do 300% kryterium 35% 
5. Powyżej 300% do 400% kryterium 45% 
6. Powyżej 400% do 500% kryterium 60% 
7. Powyżej 500% 100% 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

5i}~ 
Sławomir Dudek 
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