
UCHWAŁA NR XII/79/2016
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 31 marca 2016 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 
odpłatności jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 1890), art. 50 ust. 6. art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607, 1830; z 2016r. poz. 195), Rada Gminy Przerośl uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania i odpłatności oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej „usługami opiekuńczymi”, tryb 
ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są na terenie Gminy Przerośl w ramach 
pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego.

§ 4. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana z 
urzędu.

§ 5. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest 
od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny oraz środków 
finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód osoby w rodzinie 
wymagającej przyznania usług nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8. ust.1. pkt 1 ustawy o 
pomocy społecznej.

2. Osoby niespełniające kryterium określonego w ust. 1 ponoszą koszty usług opiekuńczych według poniższego 
wskaźnika odpłatności:

Wskaźnik odpłatności w procentach za jedną godzinę 
usłu dla

lp. Dochód na osobę w stosunku do dochodu 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
wyrażony w %

Osób samotnie 
gospodarujących

Osób gospodarujacych w 
rodzinie

1 Do  100% 0 % 0 %
2 101 % do 120% 5 % 10 %
3 121% do 140 % 10 % 20 %
4 141% do 160% 15 % 30 %
5 161% do 180% 20 % 40 %
6 181% do 200 % 30 % 50 %
7 201% do 220 % 40 % 60 %
8 221% do 240 % 50 % 70 %
9 241 % do 260 % 60 % 80 %
10 261% do 280% 70 % 90 %
11 281% do 300 % 80 % 100 %
12 Ponad 300% 100 % 100 %

3. W przypadku śmierci świadczeniobiorcy, zaprzestaje sie dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi.

§ 7. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej usługami, przysługują 
świadczeniobiorcy, tj:
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1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,a jest 
jej pozbawiona;

2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a małżonek, wstępni, zstępni nie mogą z uzasadnionych 
powodów takiej pomocy zapewnić

§ 8. Zakres usług oraz wysokosć odpłatności określa się w drodze decyzji administracyjnej.

§ 9. Koszt 1 (jednej) godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 14 zł 
(czternaście złotych 00/100 groszy).

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić świadczeniobiorcę w części lub całości za wykonane 
usługi w następujacych sytuacjach:

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone usługi stanowiłoby dla osoby bądz rodziny świadczeniobiorcy 
nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację 
życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe.

2) długotrwałej choroby lub niepełnosprawności świadczeniobiorcy bądź członka rodziny świadczeniobiorcy 
powodującej znaczny wzrost kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem, 
udokumentowane koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji:

3) korzystania przez świadczeniobiorcę z conajmniej dwóch rodzajów usług;

4) ukończenia przez świadczeniobiorcę 95 lat;

2. Wniosek o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za usługi może złożyć świadczeniobiorca 
lub pracownik socjalny bądź przedstawilciel ustawowy.

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu 
środowiskowego  przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

§ 11. Opłatę za usługi wnosi sie na wskazany w decyzji administracyjnej rachunek bankowy do 10 – go dnia 
kolejnego miesiąca następujacego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 12. Traci moc uchwała nr II/12/10 z dnia 21 grudnia 2010 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 odpłatności jak również trybu ich pobierania(Dz.Urzęd.Woj.Podl. z 
2011r. Nr.79 poz.873)

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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