
UCHWAŁA NR 162/XIX/2016
RADY GMINY GRUDUSK

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych zasad 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 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 
r., poz.446/ oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2016 r., 
poz.930 z późn.zm. / - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a 
jest jej pozbawiona, / osoba samotnie gospodarująca , nie pozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca 
wstępnych ani zstępnych

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego 
zaświadczeniem lekarskim, rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie 
odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.

§ 3. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego 
rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 
posiadanych środków finansowych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku na ten cel 
i możliwości zabezpieczenia usług przez GOPS.

§ 4. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
wymienionych w § 2 w wysokości:

1. Dla osoby samotnej - 12,00 zł.

2. Dla osoby, która zamieszkuje w rodzinie, a także mająca wspólnie niezamieszkującego małżonka, 
wstępnych lub zstępnych - 12,00 zł.

§ 5. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług dla osób wymienionych w § 2 pkt 3 w 
wysokości 15,00 zł.

§ 6. Ustala się następujące zasady odpłatności:
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1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające warunku wymienionego w ust. 1 mogą korzystać z usług opiekuńczych za 
częściową odpłatnością na zasadach określonych w tabeli: (Załącznik nr 1 do Uchwały)

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmiernie obciążenie finansowe, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki 
rodzinne i mieszkaniowe, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może częściowo lub 
całkowicie odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 8. Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata.

§ 9. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze stanowią dochód budżetu gminy.

§ 10. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 – tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku .

§ 11. Z wejściem w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr 97/XVIII/2012 Rady Gminy w 
Grudusku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat jak również trybu ich 
pobierania.

§ 12. Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grudusku.

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

 

Przewodnicząca Rady

mrg Beata Ciska
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Załącznik nr. 1 do Uchwały Nr 162/XIX/2016 

Rady Gminy  Grudusk 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

Dochód na osobę w 

rodzinie % dochodu 

ustalonego wg art. 8 

ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług w 

procentach 

 

Osoba samotna nie 

mająca wstępnych  ani 

zstępnych 

Osoba mająca wstępnych 

lub zstępnych 

101%  - 150%    10 30 

151%  - 200% 20 45 

201% -  250% 30 50 

251%  - 300% 40 60 

301% -  400% 50 75 

401% -  500% 75 100 

Pow. 500% 100 - 
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