
Uchwała Nr XX/119/2016  

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 9 listopada  2016 r. 

 

 

w sprawie: szczegółowych warunków 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.  

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:  

 

 § 1. Uchwala 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. 

 

 § 2. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą 

osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza 100% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

 2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

osób, o których mowa w ust. 1, określa tabela: 

 

Wysokość odpłatności za przyznane usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wyrażona w procentach, 

którą ponosi: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium, o 

którym mowa wart.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o 

pomocy społecznej wyrażony procentach 

a) osoba samotnie 

gospodarująca 
b) osoba w rodzinie 

Powyżej 100% - 150% 20% 30% 

Powyżej 150% - 200% 30% 40% 

Powyżej 200% - 300% 60% 70% 

Powyżej 300%  100% 100% 

 

 § 3. Pełną odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

ustala się w kwocie 23,00 zł (słownie: dwadzieściatrzyzłote00/100). 

 

 § 4. Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze ustala się jako iloczyn liczby godzin, w których świadczona była usługa w danym miesiącu, 

ceny za 1 godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę 

samotnie gospodarująca lub osobę w rodzinie. 

 

 § 5. Wynagrodzenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze osobom z sąsiedztwa ustala się 

na kwotę 10,00 zł. brutto za 1 godzinę (słownie: dziesięćzłotych00/100). 

 



 § 6.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej 

do odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności. 

 2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:  

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku 

wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo wychowawczych i leczniczo rehabilitacyjnych, 

2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby 

wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego albo znacznych nakładów na artykuły 

higieniczne, 

3) ponoszenia innych wydatków mających bezpośredni związek z niepełnosprawnością, 

4) sytuację, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna jest przewlekle chora, 

5) poniesienie strat w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej. 

 3. Zwolnienia z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony. 

 

 § 7. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez 

osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna, na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rozdrażewie. 

 

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

 § 9. Traci moc uchwała Nr XIX/101/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 czerwca 2005 r. 

w sprawie: 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 

z opłat, oraz trybu ich pobierania.  

 

 § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2017r. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

         Artur Jakubek  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2016r. 

poz. 930) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą 

być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 

cyt. Ustawy).  

W myśl art. 50 ust. 3 w/w ustawy usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnacje oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

Z kolei zgodnie z art. 50 ust. 4 cyt. ustawy specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Zgodnie z art. 50 ust. 5 cyt. ustawy ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala 

ich zakres, okres i miejsce świadczenia.  

Na podstawie zaś 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.  

Uchwałą Nr XIX/101/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Rada Gminy Rozdrażew określiła szczegółowe 

warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Dotychczas obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne wymagają modyfikacji, dostosowania do 

aktualnych potrzeb podopiecznych Ośrodka oraz możliwości finansowych gminy.  

Zgodnie z dyspozycją cyt. wyżej zapisu ustawowego uchwała wskazuje szczegółowe przesłanki  

całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności. 

Jednocześnie mając na względzie aktualne orzecznictwo sądowo - administracyjne, wyłącznie rada 

gminy posiada kompetencje do określenia kosztów świadczonej usługi opiekuńczej, która w niniejszej 

uchwale została określona. Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały w tym zakresie jest 

uzasadnione. 

 

 

       Wójt Gminy  

       Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


