
 

 

UCHWAŁA NR XLII/251/2018 

RADA GMINY PRZEWORSK 

z dnia 22 czerwca 2018 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 świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego  

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności jak również  

trybu ich pobierania na terenie Gminy Przeworsk 

Na podstawie art.18 ust.1, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 roku (Dz.U. z 2018 roku poz.994 tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie art.17 ust.1 pkt.11, art.50 

ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016 roku poz.930 tekst jednolity 

z późn. zm.) Rada Gminy Przeworsk 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, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego, oraz szczegółowe warunki częściowego 

lub całkowitego zwalniania z odpłatności, jak również trybu ich pobierania 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom 

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

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom w rodzinie, 

które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

3. Usługi opiekuńcze mogą być też przyznane osobom, które wymagają częściowej pomocy innych osób 

w formie pomocy sąsiedzkiej. 

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres ich 

świadczenia określa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku po ustaleniu stanu zdrowia 

świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 

możliwości finansowych gminy i możliwości zabezpieczenia usług. 

§ 4. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu w drodze 

decyzji administracyjnej. 

§ 5. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do ponoszenia odpłatności w zależności 

od posiadanego dochodu oraz rodzaju świadczonej usługi ustalonej zgodnie z tabelą odpłatności stanowiącą 

załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały: 

a) w przypadku usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy domowej oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych koszt 1 godziny usług ustala się w wysokości 13,70 zł (brutto). 

b) w przypadku pomocy sąsiedzkiej koszt usługi wynosi 250 zł (brutto) miesięcznie. 
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2. Osoby, którym przyznano usługi lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie zwolnione od 

opłat za te usługi 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej lub na wniosek członka 

rodziny tej osoby i za jej zgodą lub na wniosek pracownika socjalnego osoba zobowiązana do ponoszenia 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być częściowo lub całkowicie 

zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony. 

§ 7. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności podejmuje dyrektor Gminnego 

Ośrodka Pomocy społecznej w Przeworsku na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez 

pracownika socjalnego. 

§ 8. Odpłatność za usługi wnoszona jest na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Przeworsku do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia 

opłaty 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Przeworsk z dnia 29.09.2016 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych 

w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z odpłatności jak również trybu ich pobierania na terenie Gminy Przeworsk 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Andrzej Ruchała 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/251/2018 

Rada Gminy Przeworsk 

z dnia 22 czerwca 2018 r. 

Odpłatności za usługi opiekuńcze w formie pomocy domowej i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 dla osób samotnie gospodarujących oraz osób w rodzinie świadczone na terenie Gminy Przeworsk 

Dochód na osobę w % zgodnie z art.8 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % od kosztu 

usług dla osoby samotnie gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % od 

kosztu usług dla osoby w rodzinie 

Do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 100% do 125% 5 10 

od 125% do 150% 10 20 

od 150% do 200% 20 40 

od 200% do 225% 30 45 

od 225% do 250% 40 50 

od 250% do 275% 50 70 

od 275% do 300% 70 90 

od 300% do 325% 80 100 

od 325% do 350% 100 100 

1. Kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej podlegają weryfikacji na 

podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 930 z późn. zm.) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/251/2018 

Rada Gminy Przeworsk 

z dnia 22 czerwca 2018 r. 

Odpłatności za usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej 

Dochód na osobę w % zgodnie z art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % od ceny usługi 

Dla osoby samotnie gospodarującej Dla osoby w rodzinie 

Do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 100% do 125% 5 10 

od 125% do 150% 10 20 

od 150% do 200% 20 40 

od 200% do 250% 30 50 

od 250% do 300% 50 70 

od 300% do 400% 70 100 

Powyżej 400% 100 100 

1. Kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej podlegają weryfikacji na 

podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 930 z późn. zm.) 
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