
  

UCHWAŁA NR VIII/77/19 

RADY GMINY JASIONÓWKA 

z dnia 31 grudnia 2019 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 

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, 

poz. 1818) uchwala się, 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 oraz całkowitego zwolnienia od ponoszenia odpłatności 

i tryb pobierania opłat na terenie Gminy Jasionówka. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się osobom samotnym, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.  

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, mogą być przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, 

a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 3. 1. Zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest 

od sytuacji osoby, której pomoc ma być udzielona, ustalony przez pracownika socjalnego podczas wywiadu 

środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania tej osoby. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego, w którym określono stan 

zdrowia oraz rodzaj i ilość godzin zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane na podstawie decyzji 

administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także 

z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce przyznając usługi opiekuńcze, ustala 

ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane nieodpłatnie  

lub za odpłatnością.  
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2. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie  

na zasadach określonych w tabeli poniżej: 

Lp. Dochód wg. kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

Osoba samotnie gospodarująca – procent 

odpłatności za usługi opiekuńcze od 

wartości 1 godziny usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

Osoba w rodzinie - procent odpłatności 

za usługi opiekuńcze  

od wartości 1 godziny usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

1 do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

2 powyżej 100% do 120% 5 10 

3 powyżej 120% do 160% 10 15 

4 powyżej 160% do 200% 15 20 

5 powyżej 200% do 240% 25 30 

6 powyżej 240% do 280% 35 40 

7 powyżej 280% do 320% 45 50 

8 powyżej 320% do 360% 60 65 

9 powyżej 360% do 400% 80 85 

10 powyżej 400% 100 100 

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

miesięcznie w oparciu o „Kartę czasu pracy” opiekuna potwierdzoną pisemnie przez świadczeniobiorcę. 

§ 7. 1. Pełny koszt 1godziny usług opiekuńczych wynosi 24,00 zł. 

2. Pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi 44,00 zł. 

§ 8. 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w decyzji przyznającej usługi.  

2. Odpłatność za usługi powinna być wnoszona na rachunek bankowy GOPS w terminie do 15 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania. 

§ 9. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności  

za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat  

na określony czas, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych niżej:  

1) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych; 

2) żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne 

obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, 

warunki rodzinne i mieszkaniowe; 

3) w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost kosztów 

utrzymania; 

4) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest 

obłożnie chora; 

5) występuje korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług; 

6) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności. 

2. Okres na jaki odpłatność może być obniżona nie może być dłuższy niż sześć miesięcy roku 

kalendarzowego. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
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§ 11. Traci moc uchwała Nr XVII/129/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia  31 grudnia 2012 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.  

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.  

Przewodniczący Rady 

Leszek Lewicki 
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