
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/257/17 

RADY GMINY DOBRA 

z dnia 21 listopada 2017 roku 

w sprawie: ustalenia 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 (Dz.U.2017.1875) 

w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769) 

Rada Gminy Dobra uchwala, 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, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy 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 Dobra. 

§ 3.  Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/188/12 Rady Gminy Dobra z dnia 

30 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania.  

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Dobra 

Jan Palki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 7995



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIX/257/17 

Rady Gminy Dobra 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA 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 

§ 1. 1.  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.  

2. 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. 

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

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

naturalnym środowisku. 

§ 2. 1.  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego lub z urzędu na wniosek pracownika socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej.  

2. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się po przeprowadzeniu 

wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację 

materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy, w tym zaświadczenia lekarza pierwszego 

kontaktu wskazującego na konieczność takiej pomocy. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 

sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarza 

specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj schorzeń. 

5. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest 

uzależniony od sprawności fizycznej świadczeniobiorcy, od aktualnych potrzeb świadczeniobiorcy, możliwości 

rodziny co do zapewnienia opieki oraz możliwości zapewnienia usług w ramach systemu służby zdrowia. 

§ 3. 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub 

odpłatnie – w zależności od sytuacji osobistej i materialnej świadczeniobiorcy.  

2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. 

3. Osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze, a także 

specjalistyczne usługi opiekuńcze - w wysokości określonej w poniższej tabeli: 
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Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie 

Dochód w stosunku do kryterium 

dochodowego osoby samotnej lub 

osoby w rodzinie zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

 

Wysokość odpłatności w % dla 

osoby samotnie gospodarującej 

 

Wysokość odpłatności w % dla 

osoby w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 101 % do 150 %  10 % 15 % 

od 151 % do 200 % 15 % 20 % 

od 201 % do 250 % 20 % 30 % 

od 251 % do 300 % 30 % 40 % 

od 301 % do 350 % 45 % 60 % 

od 351 % do 400 % 60 % 80 % 

od 401 % do 500 % 85 % 100 % 

powyżej 500 %  100 % 100 % 

§ 4. 1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 100 % minimalnej stawki godzinowej – 

minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, 

przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 

10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.   

2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 140 % minimalnej stawki 

godzinowej – minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia 

usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy 

z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę 

zainteresowaną lub osoby zobowiązane do alimentacji, raz w miesiącu bezpośrednio na rachunek bankowy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do dnia 10-tego każdego następnego miesiąca po wykonaniu 

usług. 

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca może zostać częściowo lub 

całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności.  

2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku: 

1) gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie budżetu domowego dla osoby 

korzystającej z usług, 

2) gdy odpłatność za usługi niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, 

3) istnienie bardzo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej świadczeniobiorcy. 

3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku gdy występuje: 

1) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 

domowym; 

2) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które 

spowodowały straty materialne, 

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 

innej placówce. 

§ 7.  Zwolnienie z ponoszenia odpłatności w całości lub części, następuje na czas określony, nie dłużej niż 

6 miesięcy, chyba że po upływie okresu, na jaki zwolnienie zostało przyznane, świadczeniobiorca 

udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w § 6.  
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§ 8.  Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności podejmuje Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego na podstawie 

wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Dobra 

Jan Palki 
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