
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2017 

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 

z dnia 11 grudnia 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  

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

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

(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

2017 r., poz. 1769 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej, 

zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem przyznaje 

się pomoc w formie usług opiekuńczych. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują osobie, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona. 

2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 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. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 lub w ust. 2 winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym 

oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy. 

4. Wymiar i zakres przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest uzależniona 

od sprawności fizycznej świadczeniobiorcy objętej pomocą usługową, od aktualnych potrzeb 

świadczeniobiorcy oraz możliwości rodziny co do zapewnienia opieki oraz możliwości ich realizacji. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4. 

2. Całkowity koszt za jedną godzinę usługi określa umowa zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, a podmiotem świadczącym usługi opiekuńcze. 

3. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi określa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Juchnowcu Kościelnym w decyzji przyznającej usługi. 

4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

                                                      
1) Zm. poz. 38, 1292, 1428 i 1985. 
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§ 4. Osoby korzystające ze świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej osoby lub rodziny 

ubiegającej się o świadczenie według niżej podanej tabeli: 

Kryterium dochodowe określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % 

Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób: 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 101% - 125% 10 15 

od 125% - 150% 15 20 

od 150% - 200% 20 25 

od 200% - 245% 30 35 

od 245% - 275% 40 50 

od 275% - 300% 60 70 

od 300% - 375% 80 90 

powyżej 375% 100 100 

§ 5. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczeniobiorca wnosi w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. 

§ 6. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty  

za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika 

socjalnego, Kierownik GOPS w Juchnowcu Kościelnym może zwolnić częściowo lub całkowicie 

świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat, zwłaszcza ze względu na: 

a) znaczne wydatki związane z długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, 

b) poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, 

c) wystąpią inne szczególne okoliczności uzasadniające zwolnienie. 

2. Świadczeniobiorca może być zwolniony z odpłatności za wykonane usługi przez okres nie dłuższy niż 

6 m-cy w roku kalendarzowym. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 czerwca 2007 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 od opłat. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.  

 Przewodniczący Rady 

Joanna Januszewska 
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