
 

 

UCHWAŁA NR XXV.162.2017 

RADY GMINY SZUDZIAŁOWO 

z dnia 28 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. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769, poz. 1985) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Rada Gminy w Szudziałowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania 

na terenie Gminy Szudziałowo. 

§ 2. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szudziałowie określająca: 

1) zakres czynności do wykonania w ramach usługi opiekuńczej, 

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

3) wysokość, termin i sposób wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych ponoszonych 

przez osobę objętą usługami. 

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szudziałowie na podstawie pisemnego wniosku świadczeniobiorcy, jej przedstawiciela 

ustawowego, albo innej osoby (np. członka rodziny, lekarza, pielęgniarki środowiskowej za zgodą osoby 

zainteresowanej) lub z urzędu. 

§ 4. Wymiar i zakres przyznawania 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. 

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

§ 6. Osoby nie spełniające warunków określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze według tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały. 

§ 7. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane będzie 

miesięcznie w oparciu o „kartę czasu pracy” opiekuna potwierdzoną pisemnie przez świadczeniobiorcę, która 

stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały. 
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§ 8. 1. Pełen koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 13,00 zł. 

2. Coroczna waloryzacja kosztu 1 godziny usług opiekuńczych następować będzie na podstawie 

”minimalnej stawki godzinowej”- minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi o której mowa 

w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 847) począwszy od 1 stycznia danego roku. 

3. Pełen koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 26,00 zł. 

4. Coroczna waloryzacja kosztu 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwarunkowana będzie od 

„minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w pkt 2 i stanowić będzie dwu krotność minimalnej stawki 

godzinowej począwszy od 1 stycznia danego roku. 

§ 9. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za faktycznie wykonane godziny 

usług dokonywana jest w siedzibie lub na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szudziałowie w rozliczeniach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 10. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może być zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności, 

w szczególności ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno - leczniczej, 

2) zdarzenia losowe, klęskę żywiołową lub ekologiczną, 

3) w uzasadnionych okolicznościach, zwłaszcza z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej 

choroby lub innej przyczyny, 

4) gdy świadczeniobiorca lub więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 11. Traci moc Uchwała nr XXIII.153.2017 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 16 listopada 2017 roku 

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 pobierani (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4298). 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szudziałowo. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca 

Elżbieta Irena Kędyś 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.162.2017 

Rady Gminy Szudziałowo 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szudziałowie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi opłaty ustala się wg poniższej tabeli 
 

Miesięczny dochód osoby o pomocy 

Społecznej samotnie gospodarującej lub 

osoby w rodzinie w stosunku procentowym 

do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy 

Wysokość opłaty w relacji do cen usług w procentach, 

liczona od kosztu 1 godziny. 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

 

100% 

 

bezpłatnie 

 

bezpłatnie 

od 101%-do 130% 10% 15% 

od 131%-do 150% 15% 20% 

od 151% do180 25% 30% 

od181 do 200% 35 % 40% 

od 201%-do 250% 50% 50% 

od 251%-do 280% 80% 85% 

powyżej 281% 100% 100% 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.162.2017 

Rady Gminy Szudziałowo 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 
KARTA CZASU PRACY 

 

Zestawienie godzin wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Imię i Nazwisko Opiekuna  

Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

 

Miesiąc i rok wykonanych usług:  

Data Godziny 

usług 

Ilość godzin Czynności wykonywane  Podpis 

świadczeniobiorcy 

     

     

     

RAZEM LICZBA GODZIN:   

 

Data sporządzenia: …………………………………….. 

Czytelny podpis opiekuna: ……………………………. 

Czytelny podpis świadczeniobiorcy: ………………….. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 86


		2018-01-04T12:38:25+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




