
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/255/2018 

RADY GMINY TUSZÓW NARODOWY 

z dnia 20 marca 2018 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn potrzebuje pomocy innych osób lub osobie w rodzinie, gdy rodzina 

nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. 

2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną 

oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone będą przez 

zatrudniane opiekunki lub inne podmioty na podstawie zawartej umowy. Usługi opiekuńcze w wymiarze 

poniżej 2 godz. dziennie mogą być świadczone w formie pomocy sąsiedzkiej. 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który ustala ich zakres, czas trwania i odpłatność. 

§ 2. 1. Ustala się koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 20,00 zł. 

2. Ustala się koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 

100,00 zł. 

3. Ustala się koszt jednej godziny świadczonej pomocy sąsiedzkiej w wysokości 15,50 zł. 

§ 3. 1. Osoby, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej ponosić będą odpłatność za świadczone usługi. 

2. Odpłatność naliczana będzie za usługi faktycznie zrealizowane i potwierdzone przez świadczeniobiorcę 

w karcie świadczonych usług opiekuńczych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wysokość odpłatności będzie określana procentowo w zależności od dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Szczegółowe wskaźniki odpłatności określa załącznik nr 2 do 

uchwały. 
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4. Odpłatność będzie dokonywana na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie 

Narodowym do 15-go dnia następnego miesiąca. 

§ 4. 1. Częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności może nastąpić w przypadku: 

1) zdarzenia losowego; 

2) korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę 

w rodzinie; 

3) konieczności ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy 

społecznej, ośrodku wsparcia, placówkach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-wychowawczych; 

4) zaliczenia świadczeniobiorcy do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/240/2018 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 stycznia 2018 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 z opłat, 

jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 755). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Waldemar Maziarz 
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