
 

 

UCHWAŁA NR V/29/2017 

RADY GMINY ADAMÓWKA 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 poz.446 z późn. zm.) oraz art.50 ust.6 art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.) 

Rada Gminy Adamówka postanawia  

§ 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgniarkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. 

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

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem 

zawodowym. 

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są: 

- osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 

a są jej pozbawione 

- osobom które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 4. 1. Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na 

wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ich przedstawicieli ustawowych 

lub innych osób  za zgodą osoby zainteresowanej jak również z urzędu na wniosek pracownika socjalnego 

w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, zlecenie lekarskie oraz dokument stwierdzający 

wysokość dochodu. 

2. Usługi o których mowa w §3 przyznaje Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamówce w formie decyzji administracyjnej zawierającej: 

- zakres usług ; 

- okres i miejsce świadczenia usług; 

- ilość godzin ustaloną w porozumieniu ze świadczeniobiorcą; 

- wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi; 

- sposobu i terminu pobierania odpłatności. 
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§ 5. 1. Wydatki na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części 

lub w całości, w zależności od sytuacji życiowej oraz posiadanego dochodu na osobę w rodzinie 

potwierdzonym wywiadem środowiskowym. 

2. 2. Koszt jednej godziny usługi ustala się na 13,00 zł., a specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 

na 20,00 zł. 

3. Obowiązek zwrotu wydatków, o których mowa w §5 ust. 1 nie istnieje, gdy dochód na osobę w rodzinie 

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

4. Wysokość odpłatności o których mowa w §5 ust. 1 określa tabela : 

Dochód netto a osobę w rodzinie 

w złotych 

Wysokość odpłatności w % od ceny usług 

Osoby samotnie 

gospodarujące 

Osoby w gospodarstwie 

wieloosobowym 

Do 100% kryterium dochodowego 

art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej 

nieodpłatnie nieodpłatnie 

101- 150% 10% 15% 

151-200% 20% 30% 

201-250% 30% 40% 

251-300% 50% 70% 

powyżej 300% 100% 100% 

§ 6. Odpłatność jest dokonywana przez osoby korzystające do 15-go każdego miesiąca po wykonaniu 

usługi na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielenie 

świadczenia w całości lub części stanowić będą dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce na wniosek pracownika socjalnego lub osoby 

zainteresowanej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego może podjąć decyzję o zwolnieniu 

z opłat za świadczenie usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§ 8. Zwolnień z odpłatności dokonuje się na czas określony w decyzji wydanej na podstawie 

udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr. VII/29/2015 Rady gminy Adamówka z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie 

szczególnych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamówka. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Kyć 
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