
UCHWAŁA Nr 223/XXXIV/2009 

RADY MIASTA I GMINY W GĄBINIE 

z dnia 27 sierpnia 2009 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, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie 

oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

Na podstawie art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 

2008r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 6, poz. 33) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta i Gminy Gąbin 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjali-

stycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia-

mi psychicznymi, oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące załącznik nr 

1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz trybu pobierania tych odpłatności a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnie-

nia od opłat, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 141/XXIV/93 Rady Miasta i Gminy w Gąbinie z dnia 25 lutego 1993r. w spra-

wie: zwrotu wydatków za świadczone usługi opiekuńcze. 

§ 4. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wydane przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia nie dłużej niż do 

31 grudnia 2009r.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin: 

Edward Wilgocki 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 223/XXXIV/2009 

Rady Miasta i Gminy w Gąbinie 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych 

 

§ 1. 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjali-

stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobom samotnym, 

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy 

pozbawieni. 



2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane także osobom, które 

wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, 

zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana w in-

nych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz możliwości finansowe Ośrodka. 

§ 2. 

1. Usługi opiekuńcze obejmują czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, higieniczne i zdrowotne, które wy-

konują opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie. 

2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem za-

wodowym, obejmują: usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację, rehabilitację fi-

zyczną, wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, usługi opiekuńcze specja-

listyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 3. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-

czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Gąbinie obejmują czynności: 

1. Czynności pielęgnacyjne: 

1. Toaleta, mycie, kąpanie, ubieranie podopiecznego, 

2. Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, 

3. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej, 

4. Przesłanie łóżka, 

5. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, 

6. Pielęgnacja zgodnie z zaleceniem lekarza, 

7. Karmienie podopiecznego, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności. 

2. Czynności gospodarcze: 

1. Zakup artykułów spożywczych i innych niezbędnych do egzystencji, 

2. Zapewnianie posiłków, w tym przynajmniej raz dziennie jednego posiłku ciepłego, 

3. Utrzymywanie czystości pomieszczenia podopiecznego, 

4. Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży, 

5. Dbanie o czystość bielizny pościelowej podopiecznego (odnoszenie i przynoszenie z punktów pralni-

czych), 

6. Zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept, 

7. Załatwianie spraw wynikających z potrzeb podopiecznego (opłaty czynszu, energii, gazu, telefonu 

oraz innych opłat), 

8. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydatków codziennie lub w termi-

nie wspólnie ustalonym, 

9. Dwa razy w roku mycie okien w pomieszczeniach, w których przebywa podopieczny. 

3. Inne, do których należą: 

1. Organizowanie czasu wolnego podopiecznego, 

2. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem, 

3. Dostarczanie książek i prasy, 

4. Wyprowadzanie chorego na spacery, 

5. Współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową. 



§ 4. 

1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbi-

nie indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględ-

nieniem sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej 

pomocą. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin: 

Edward Wilgocki 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 223/XXXIV/2009 

Rady Miasta i Gminy w Gąbinie 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

 

Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

 

§ 1. 

1. Ustała się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10zł. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usłu-

gami oraz jej dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. 

W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzime nie przekracza kryte-

rium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone 

są nieodpłatnie. 

§ 3. 

Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w 

art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej 

od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 

opiekuńczych 

powyżej 100% do 125% 5% kosztu godziny usług 

powyżej 125% do 150% 10% kosztu godziny usług 

powyżej 150% do 200% 15% kosztu godziny usług 

powyżej 200% do 250% 20% kosztu godziny usług 

powyżej 250% do 300% 30% kosztu godziny usług 

powyżej 300% do 350% 60% kosztu godziny usług 

powyżej 350% do 400% 80% kosztu godziny usług 

powyżej 400% 100% kosztu godziny usług 

 

§ 4. 

Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o po-

mocy społecznej, ponoszą, odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 



określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opiekuńczych 

powyżej 100% do 125% 10% kosztu godziny usług 

powyżej 125% do 150% 20% kosztu godziny usług 

powyżej 150% do 200% 40% kosztu godziny usług 

powyżej 200% do 250% 60% kosztu godziny usług 

powyżej 250% do 300% 80% kosztu godziny usług 

powyżej 300% 100% kosztu godziny usług 

 

§ 5. 

1. Usługi przyznawane sana podstawie: 

1. Wywiadu środowiskowego, 

2. Dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy, 

3. Rodzinnych wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych i wstępnych osób ubiegających się o 

pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie, 

4. Zaświadczenia lekarskiego: 

a) W przypadku usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, 

b) A w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych zaświadczenie wydane przez lekarza specja-

listę, 

2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się decyzją administracyjną wydawaną przez Kierownika 

MGOPS w Gąbinie, ustalając jednocześnie ich zakres, okres i miejsce świadczenia usług, wysokość od-

płatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi. 

3. Opłata za usługi jest wnoszona przez osobę korzystającąz usług lub osobę upoważnioną bezpośrednio 

do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie lub przelewem na konto wskazane w decyzji, w terminie do 

20 dnia każdego miesiąca. 

§ 6. 

1. Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym 

dokonana została przez ZUS waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych - opublikowana w Dzien-

niku Urzędowym „Monitor Polski” oraz w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego dotyczącego zweryfikowanych kwot kryterium dochodowego, stanowiących podstawę 

ustalania wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej. 

2. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby sa-

motnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych, zstępnych. 

§ 7. 

1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności łub na wniosek pracownika socjalnego, 

istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ustalonej odpłatności w sytuacjach: 

1. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie (za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze) stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczy-

łoby skutki udzielonej pomocy, biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkanio-

we, 

2. W przypadku niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, powodujący znaczny wzrost kosztów 

utrzymania w tym wydatków związanych z leczeniem udokumentowanym stosownym zaświadcze-

niem lekarskim, 

3. Gdy więcej niż jedna osoba w rodzime wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna 

jest obłożnie chora, 

4. Korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

5. Ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 



6. Ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczno-

ści. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu śro-

dowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin: 

Edward Wilgocki 

 

 

 


