
 

 

UCHWAŁA NR X/70/2015 

RADY GMINY DRUŻBICE 

z dnia 28 września 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 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 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, z art. 50 ust. 6 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240) Rada 

Gminy Drużbice uchwala, co następuje: 

§ 1. Organizowanie i prowadzenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych powie-

rza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drużbicach. 

§ 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach wydaje decyzje o przyznaniu usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w których ustala zakres pomocy, okres i miejsce świad-

czenia, ilość godzin oraz odpłatność za usługi. 

§ 3. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza pierwszego 

kontaktu o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgna-

cję. 

§ 4. Warunkiem przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych jest przedłożenie zaświadczenia od leka-

rza specjalisty o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa się według zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się według zasad określonych w tabeli stano-

wiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie prze-

kracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecz-

nej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240), usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczone są nieodpłatnie. 

§ 8. Koszt jednej godziny usługi ustala w drodze zarządzenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej na poziomie rzeczywistych kosztów organizowanych usług. 

§ 9. Należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych winny 

być wpłacane na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach w terminie do 

dwudziestego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane. 
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§ 10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach może, na wniosek osoby zaintere-

sowanej lub na wniosek pracownika socjalnego, zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli: 

1) osoby zobowiązane wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 

wsparcia lub innej placówce; 

2) występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnospraw-

ność, śmierć członka rodziny, osoba obowiązana do ponoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowu-

je dziecko, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbi-

cach. 

§ 12. Traci moc uchwała nr XXXVIII/267/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania zmieniona uchwałą nr XLI/291/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 czerwca 2010 r. w spra-

wie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rów-

nież tryb ich pobierania 

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

Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Drużbice 

Jacek Walczyk 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały nr X/70/2015 

Rady Gminy Drużbice 

z dnia 28 września 2015 r. 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Stosunek dochodu osoby lub rodziny do dochodu w %  

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność naliczona w % 

od kosztu godziny usługi 

Powyżej 100% do 130% 5% 

Powyżej 130% do 160% 7% 

Powyżej 160% do 190% 10% 

Powyżej 190% do 220% 12% 

Powyżej 220% do 250% 14% 

Powyżej 250% do 280% 16% 

Powyżej 280% do 300% 20% 

Powyżej 300% do 320% 30% 

Powyżej 320% do 340% 40% 

Powyżej 340% do 370% 55% 

Powyżej 370% do 400% 70% 

Powyżej 400% do 430% 85% 

Powyżej 430% 100% 

Przy ustalaniu odpłatności za usługi opiekuńcze bierze się pod uwagę liczbę godzin, zakres wykonywanych 

czynności oraz sytuację materialną, zdrowotną i rodzinną osoby na rzecz, której świadczone są usługi. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr X/70/2015 

Rady Gminy Drużbice 

z dnia 28 września 2015 r. 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Stosunek dochodu osoby lub rodziny do dochodu w %  

ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność naliczona w %  

od kosztu godziny usługi 

Powyżej 100% do 150% 5% 

Powyżej 150% do 180% 7% 

Powyżej 180% do 220% 10% 

Powyżej 220% do 250% 12% 

Powyżej 250% do 280% 14% 

Powyżej 280% do 300% 20% 

Powyżej 300% do 320% 35% 

Powyżej 320% do 340% 40% 

Powyżej 340% do 370% 50% 

Powyżej 370% do 400% 75% 

Powyżej 400% do 430% 90% 

Powyżej 430% 100% 

Przy ustalaniu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze bierze się pod uwagę liczbę godzin, zakres 

wykonywanych czynności oraz sytuację materialną, zdrowotną i rodzinną osoby na rzecz, której świadczone są 

usługi. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4359


		2015-11-16T12:48:47+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




