
UCHWAŁA NR III/23/2019
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 4 stycznia 2019 r.

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 trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 9941)) w związku z art. 17 ust 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz. U. z 2018r., poz. 15082))  uchwala się 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 tryb ich pobierania 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski

1) zmiany: poz. 1000,1349,1432.
2) zmiany: poz. 1693,1358,2192,2529,2354 oraz z 2015r. poz.1310
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Załącznik do uchwały Nr III/23/2019

Rady Gminy Przesmyki

z dnia 4 stycznia 2019 r.

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 tryb ich pobierania

Rozdział 1.
Szczegółowe warunki przyznawania usług

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  w zakresie określonym 
ustawą.

§ 2. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby 
za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 
podopiecznego w dni robocze.

2. W dni wolne od pracy w/w usługi mogą być świadczone w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
wynikających z wnikliwej analizy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub osobistej osoby samotnie gospodarującej.

§ 4. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres ich świadczenia 
uzależniony jest od sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej świadczeniobiorcy, ustalonej przez pracownika 
socjalnego na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność 
przyznania tej formy pomocy.

§ 5. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje decyzją i organizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki odpłatności za usługi

§ 6. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia brutto. 

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% minimalnego 
wynagrodzenia brutto.

3. Koszt 1 godziny usługi będzie podlegał waloryzacji wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach może 
podwyższyć koszt 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych maksymalnie o 50%.

5. Przesłankami do podwyższenia kosztu 1 godziny usług mogą być m.in.: konieczność posiadania wysokich 
kwalifikacji przez osobę świadczącą usługi, duża odległość dojazdu osoby świadczącej usługi do 
świadczeniobiorcy, konieczność zaangażowania przez osobę świadcząca usługi własnego pojazdu, materiałów 
i pomocy dydaktycznych itp.

§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub osoby w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. Osoby niespełniające kryterium o którym mowa w § 7 ponoszą odpłatność za w/w usługi opiekuńcze 
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wysokość dochodu 
w procentach w stosunku 
do kryterium dochodowego 
wg art. 8 ustawy o pomocy 

Wysokość odpłatności w % dla 
osoby samotnie gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % dla osoby 
w rodzinie
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społecznej
do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% - 200% 10% 20%
powyżej 200% - 250% 20% 30%
powyżej 250% - 300% 30% 40%
powyżej 300% - 400% 50% 60%
powyżej 400% - 500% 70% 80%
powyżej 500% 100% 100%

§ 9. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane będzie 
miesięcznie w oparciu o „Kartę pracy opiekuna” potwierdzoną pisemnie przez  świadczeniobiorcę lub w przypadku 
niemożności z uwagi na stan zdrowia, przez pełnoletniego członka rodziny świadczeniobiorcy.

§ 10. Należność za wykonane usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny usługi o której mowa w § 6 ust.1 lub 2, 
wskaźnika odpłatności wskazanego w procentach, o którym mowa w§ 8, oraz faktycznej liczby godzin, usług 
świadczonych w danym miesiącu.

§ 11. Odpłatność za usługi świadczeniobiorca jest zobowiązany wnosić na rachunek bankowy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po 
miesiącu w którym wykonano usługi.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ponosząca odpłatność za usługi może być okresowo  
całkowicie lub częściowo zwolniona z odpłatności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze na inną wspólnie zamieszkującą osobę, za pobyt 
członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, ośrodku wsparcia lub 
placówce rehabilitacyjno-leczniczej;

2) ponoszenia dużych wydatków związanych z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem 
leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych;

3) zdarzenia losowe i inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków 
ich rodzin.

§ 13. Zwalnia się z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby powyżej 90 roku życia.

§ 14. Zaprzestaje się dochodzenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za 
miesiąc w którym nastąpiła śmierć wnioskodawcy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski
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Uzasadnienie

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy stosownie
do przepisu art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018.,
poz.1508 ze zm.)zwanej dalej „ustawą” do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Zgodnie z art. 50 ust 6 w/w ustawy Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 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 z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Opracowana uchwała w sposób szczegółowy precyzuje odpłatność oraz stawkę za jedną godzinę usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, zasady zwrotu wydatków za udzielone świadczenia
oraz warunki i okoliczności w jakich możliwe będzie zastosowanie ulg i zwolnień z ponoszenia opłat.

Koszty odpłatności za w/w usługi opiekuńcze zostały uregulowane w ten sposób, aby najwyższą odpłatność
ponosiły wyłącznie osoby o dobrym statusie materialnym. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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