
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/250/17 

RADY GMINY STARE BABICE 

z dnia 9 lutego 2017 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób innych, a jest jej 

pozbawiona. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 

nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

3. Usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom, których najbliższy członek rodziny korzysta ze 

świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na osobę ubiegającą się o usługi opiekuńcze. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: 

1) zabezpieczenie codziennych potrzeb życiowych, 

2) zapewnienie opieki higieniczno – pielęgnacyjnej, 

3) zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb  wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (w tym niedostosowania społecznego) świadczone przez osoby ze 

specjalnym przygotowaniem zawodowym. 

3. Rodzaje usług świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych określa rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 

§ 4. 1. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 
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2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane przez 7 dni w tygodniu 

w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od 

pracy nie ulega zmianie. 

3. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy 

więcej niż jednej osobie, usługi o charakterze pielęgnacyjnym przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast 

o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie. 

§ 5. Pomoc w formie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje: 

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 rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby (np. członka rodziny, lekarza, pielęgniarki 

środowiskowej) lub z urzędu na wniosek pracownika socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. 

2. Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przeprowadzony 

wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację 

materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym  zaświadczenia lekarskiego lekarza 

pierwszego kontaktu wskazującego na konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 

sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarskiego 

lekarza specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj 

schorzeń. 

5. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala 

pracownik socjalny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych 

w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel. 

6. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad  u osób, o których mowa w art. 103 ustawy  o pomocy 

społecznej ma prawo domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji                        w stosunku do osoby 

korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia o dochodach oraz deklaracji pomocy finansowej na jej rzecz. 

§ 7. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest decyzja 

administracyjna określająca w szczególności: 

1) Zakres czynności do wykonania w ramach usługi opiekuńczej lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2) Okres i miejsce wykonywania usług, z określeniem liczby godzin w ciągu dnia, liczby dni w tygodniu oraz 

w liczby godzin w  miesiącu. 

3) Wysokość i termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych  ponoszonych przez osobę objętą usługami. 

§ 8. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. 

2. Wysokość odpłatności jest zróżnicowana w zależności od dochodu i typu rodziny. 

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się 

w zależności od kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 

świadczeniobiorcy obliczonego wg  poniższej tabeli: 
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Dochód osoby samotnie gospodarującej  

lub przypadający na osobę w rodzinie: 

Wysokość odpłatności w % ustalony  

od ceny usługi za 1 godzinę dla: 

osoby samotnie 

gospodarującej 
osoby w rodzinie 

do kwot kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej  = 100 % 
nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 % - 150% 10% 20% 

powyżej 150 % - 175% 20% 30% 

powyżej 175 % - 200% 30% 40% 

powyżej 200% - 225% 40% 50% 

powyżej 225% - 250% 50% 60% 

powyżej 250 % - 275% 60% 70% 

powyżej 275 % 100% 100% 

§ 9. Ustala stawkę jednej roboczogodziny za świadczone: 

1) usługi opiekuńcze w wysokości 14 zł brutto 

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 20 zł brutto 

§ 10. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, 

na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności 

jeżeli: 

1) ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją, 

2) jest wielodzietność od trójki dzieci wzwyż, 

3) 4) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

§ 11. 1. Wykonywane usługi dokumentowane są miesięcznymi kartami czasu pracy opiekuna, każdorazowo 

potwierdzane przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny. 

2. Należności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 

wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Ośrodek na podstawie kart czasu pracy za 

dany miesiąc. 

3. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są  przez świadczeniobiorcę 

na wskazany rachunek bankowy w  terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym realizowane były usługi. 

§ 12. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

ponoszona przez świadczeniobiorców stanowi dochód Gminy. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXV/193/05 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie 

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 z opłat, jak również trybu ich pobierania 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 88 z dnia 22 kwietnia 2005 r., poz. 2342 z późn. zm.). 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Kuncewicz 
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