
UCHWAŁA Nr XXVI/154/09 

RADY GMINY CHOCEŃ 

z dnia 24 lutego 2009 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z odpłatności. 

 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Usługi opiekuńcze, zwane dalej usługami, przyznaje się z uwzględnieniem stanu zdrowia wynikającego  

z rodzaju schorzenia lub wieku osoby wymagającej takiej pomocy. 

2. Przyznawanie usług następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej 

osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

3. Pomoc w formie usług może również być przyznana z urzędu. 

4. Usługi przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, poprzedzonej przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. 

5. W decyzji przyznającej usługi określa się ich zakres, ilość przyznanych godzin oraz odpłatność, którą ponosi 

świadczeniobiorca. 

6. Usługi świadczy podmiot wyłoniony w konkursie ofert, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o pomocy 

społecznej. 

7. Świadczeniobiorcy korzystający z usług ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług w zależności od posiadanego 

dochodu na osobę w rodzinie, ustaloną zgodnie z poniższą tabelą:  

 

Dochód zgodnie z art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej (% 

kryterium dochodowego) 

Wysokość odpłatności ustalona od kosztu 

1 godziny usług w % 

dla osoby samotnie 

gospodarującej 
dla osoby w rodzinie 

do 120% 

121-150% 

151-175% 

176-200% 

201-225% 

226-250% 

powyżej 250% 

Bezpłatnie 

10% 

15% 

25% 

50% 

75% 

100% 

10% 

20% 

50% 

75% 

100% 

100% 

100% 

 

8. Osobę ponoszącą odpłatność za usługi można na jej wniosek, bądź jej przedstawiciela ustawowego lub 

pracownika socjalnego, zwolnić częściowo lub całkowicie z odpłatności, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z wymienionych niżej okoliczności: 

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce leczniczo-rehabilitacyjnej; 

2) konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie; 

3) w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

9. Decyzje o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat za usługi, bądź odmowie zwolnienia z odpłatności, 

wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu. 

10. Należność z tytułu odpłatności za usługi świadczeniobiorca wpłaca do 10-go dnia każdego następnego miesiąca 

po wykonaniu usługi, na rachunek bankowy i w kasie Urzędu Gminy w Choceniu.  

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Choceniu nr V/47/94 z dnia 13 grudnia 1994 r., w sprawie ustalenia zasad 

odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, zmieniona uchwałą Rady Gminy Choceń nr VII/72/95 z dnia 31 marca 

1995 r. o zasadach odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Piotr Lewandowicz 

 

 


