
UCHWAŁA NR IV/39/19
RADY GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 25 lutego 2019 roku

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 pkt15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1, pkt 11 art. 50 ust.1,ust.3, ust.6, 
art. 96 ust. 2, ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2018, poz. 1508 z póź. zm./ 
Rada Gminy  Zembrzyce

u c h w a l a, 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 trybu 
ich pobierania, stanowiące załącznik Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XLII/334/14  Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 października 2014 r. 
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu 
ich pobierania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 lutego 2019 r.

Poz. 1615



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/19

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 25 lutego 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
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich

pobierania

§ 1.

Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1) usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości ,
zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

2) usługi specjalistyczne może wykonywać osoba ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
3) złożenie przez osobę zainteresowaną, jej opiekuna lub inną upoważnioną osobę wniosku

przedstawiającego sytuację osoby, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona – ze
wskazaniem wieku, choroby lub innych przyczyn uzasadniających udzielenie pomocy w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych; lub powzięcie z urzędu przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zembrzycach informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest
jej pozbawiona

4) złożenie dokumentów określających sytuację dochodową i osobistą osoby, oraz zaświadczenie
lekarskie osoby która wymaga pomocy innych osób załącznik Nr 2, a jest jej pozbawiona lub
złożenie w tym zakresie stosownego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Zawarcie w oświadczeniu przez osobę je składającą klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia." zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

5) zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu
zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika
socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność
przyznania pomocy.

6) decyzję o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych, oraz zasad odpłatności wydaje
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego
przez pracownika socjalnego.

§ 2.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
tryb pobierania opłat za te usługi:
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1) usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.

2) usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej.

3) w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 lub 2, przedziały dochodu uzyskiwanego
przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie – dla usług
opiekuńczych określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie - według danego
kryterium określonego w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 1

godziny usług opiekuńczych dla:

Osoby samotnie
gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 100% do 150% 5 10

powyżej 150% do 200% 15 20

powyżej 200% do 250% 35 40

powyżej 250% do 300% 55 60

powyżej 300% do 350% 75 80

powyżej 350% 100 100

4) w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 lub 2, przedziały dochodu uzyskiwanego
przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie – dla specjalistycznych
usług opiekuńczych określają następujące wskaźniki odpłatności:

Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie - według danego
kryterium określonego w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godziny
specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

Osoby samotnie
gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 101% do 150% 15 20

powyżej 150% do 200% 25 30

powyżej 200% do 250% 45 55

powyżej 250% do 300% 60 75

powyżej 300% do 350% 80 85
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powyżej 350% 100 100

5) Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17 zł.

6) Cena jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł.

7) Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w pkt 5, wskaźnika odpłatności
określonego w procentach, o którym mowa w pkt 3, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu
miesiąca.

8) Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w pkt 6, wskaźnika
odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w pkt 4, oraz liczby godzin świadczonych
specjalistycznych usług opiekuńczych w ciągu miesiąca.

9) Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę
uzyskującą pomoc, jej opiekuna lub osobę upoważnioną, na wskazany rachunek bankowy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zembrzycach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 3.

Szczegółowe warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby obowiązanej do ponoszenia opłaty lub jej
opiekuna bądź z urzędu, osoba obowiązana do ponoszenia opłaty może zostać całkowicie lub częściowo
zwolniona od opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze względu na:

1) ponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź leczniczo-rehabilitacyjnych;

2) poniesienie strat materialnych w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej;

3) ponoszenie stałych wydatków z powodu długotrwałej choroby niezbędnych w procesie leczenia lub
rehabilitacji, takich jak np.: wydatki na leki, artykuły higieniczne, pielęgnacyjne.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/19

Rady Gminy Zembrzyce

z dnia 25 lutego 2019 r.

Pieczęć zakładu Data..........................
Służba Zdrowia

ZAŚWIADCZENIE
Nazwisko i imię:.........................................................................................
Data urodzenia:.........................................................................................
PESEL:......................................................................................................
Miejsce zamieszkania:..............................................................................
Zaświadcza się, że pacjent/ka wymaga pomocy opiekunki/a domowej/ego

⃞ w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. usługi gospodarcze)

⃞ opiekę higieniczną

⃞ zaleconą przez lekarza pielęgnacją*

⃞ zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Usługi opiekuńcze winny być sprawowane w okresie:
od: .........................................................do................................................
w ilości.......................................................................................................
*w przypadku usług pielęgnacyjnych, które polegają na podawaniu leków zapisanych
przez lekarza, wykonywaniu drobnych opatrunków czy pomocy przy usprawnianiu
konieczna jest opinia (stanowisko) lekarza.

OPINIA LEKARZA
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................

....................................
(podpis i pieczęć lekarza)

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

Grzegorz Józefowski
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