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UCHWAŁA NR XLVII/331/18
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 15 listopada 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, oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne 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 świadczeniobiorcy, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności, jak również tryb ich pobierania.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą
przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.
§ 3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz
wysokość odpłatności określa w drodze decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem.
§ 4. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu.
§ 5. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do ponoszenia odpłatności w zależności
od posiadanego dochodu oraz rodzaju świadczonej usługi ustalonej zgodnie z poniższą tabelą odpłatności:
Dochód osoby samotnej lub osoby w rodzinie
w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
do 100%
powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 150%
powyżej 150% do 180%
powyżej 180% do 200%
powyżej 200% do 220%
powyżej 220% do 250%
powyżej 250% do 280%
powyżej 280% do 300%
powyżej 300%

Wysokość odpłatności liczona od kosztu godziny
usługi wyrażona w %
Osoby samotne

Osoby w rodzinie

bezpłatnie
5
10
20
30
40
60
80
90
100

bezpłatnie
10
15
25
35
45
65
85
95
100
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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. Całkowity koszt jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi
18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych groszy 00).
§ 7. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn
kosztu jednej godziny usług, o których mowa w § 6, wysokości odpłatności liczonej od kosztu godziny usługi
wyrażonej w procentach, o których mowa w § 5, oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu.
§ 8. 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 może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas
określony.
§ 9. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności podejmuje Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez
pracownika socjalnego.
§ 10. Odpłatność za usługi wnoszona jest na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hyżnem do 20-go dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia
opłaty.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXII/171/04 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

