
UCHWAŁA NR XIII/94/2020
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 
pobierania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 poz.1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego 
bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz dowodów 
dokumentujących dochody, stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność.

§ 3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie 
lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1, pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej .

§ 4. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 3 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze na 
zasadach określonych w załączniku do uchwały. Kwoty określające dochód na osobę są waloryzowane na 
zasadach ustawy o pomocy  społecznej.

§ 5. Stawka godzinowa za świadczenie usług wynosi  25,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

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

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski



 

Załącznik  

do uchwały nr XIII/94/2020 

Rady Gminy Gizałki  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

1. Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określona jest 

każdorazowa w decyzji administracyjnej. 

2.  Pomoc w formie usług opiekuńczych może być przyznana z urzędu. 

3. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej 

jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

oraz środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel. 

4. Osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zwracają 

poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub 

całości, zgodnie z poniższą tabelą:   

 

Dochód rzeczywisty netto na 

osobę jako % kryterium 

dochodowego wg ustawy  

o pomocy społecznej 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godziny usług 

opiekuńczych lub usług specjalistycznych dla: 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 do 150 7  % 14  % 

powyżej 150 do 200 14 % 20  % 

powyżej 200 do 250 20 %  25  % 

powyżej 250 do 300 27 %  35  % 

powyżej 300 do 350 34 % 45  % 

powyżej 350 do 400  40 % 55  % 

powyżej 400 do 500 60 % 70  % 

         powyżej 500 % 100 %  100 % 

 

5. Zwolnienie z opłat lub zmniejszenie odpłatności może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy ponoszenie odpłatności za usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny 

nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może odstąpić od 

żądania zwrotu lub zmniejszyć jego część, w szczególności w przypadkach: 

a) zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej; 

b) ponoszenia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych 

płatnych usług np. rehabilitacyjnych; 

c) konieczność ponoszenia niezbędnych i uzasadnionych wydatków na opłaty związane z potrzebami 

mieszkaniowymi. 

6. W przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych zwrotu 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesiącu zgonu nie                 

dochodzi się. 

 

 

 



Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/94/2020

Rady Gminy Gizałki
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat i trybu ich pobierania.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala
ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Stawka godzinowa będąca podstawą naliczania
odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych jest w praktyce różna dla usług specjalistycznych dla usług
opiekuńczych z  zakresu zadań własnych gminy. Stawki te ulegają zmianom w zależności od wydatków
poniesionych na powyższe usługi i ilości świadczeń wyrażonych w godzinach usługi.

Obowiązująca dotychczas uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 kwietnia
2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymaga
wprowadzenia zmian. Nowa uchwała dostosowuje regulacje dotyczące usług opiekuńczych do zapisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności zawiera propozycje dokładniejszego
określenia warunków przyznawania usług oraz wprowadza nowe tabele odpłatności za usługi.

Wójt

Robert Łoza




