
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/347/2018 

RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia 28 marca 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 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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2017 r., 1769 z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica 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 zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie gminy 

Wiązownica.  

§ 2.  1) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują 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 Wiązownicy 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.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

§ 6.  Osobom niespełniającym kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 może być przyznana 

pomoc pod warunkiem zwrotu w części lub w całości wydatków na usługi opiekuńcze na zasadach określonych 

w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały: 
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1) w przypadku usług opiekuńczych koszt jednej godziny ustala się jako równowartość 1,5% najniższej 

emerytury ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim w zaokrągleniu do 

dziesięciu groszy w górę. 

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych koszt jednej godziny ustala się jako równowartość 

1,6% najniższej emerytury ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim 

w zaokrągleniu do dziesięciu groszy w górę. 

3) w przypadku pomocy sąsiedzkiej koszt usługi wynosi 300 zł (brutto) miesięcznie. 

§ 7.  Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala 

się jako  iloczyn dni, w których była świadczona pomoc w danym miesiącu, wymiaru usług opiekuńczych oraz  

% kosztu 1 godziny. 

§ 8.  1) Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego 

może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności. 

2) Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedstawieniu dowodu wpłaty za usługę; 

b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej – po przedstawieniu 

dowodu wpłaty; 

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

jest obłożnie chora. 

3) Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku: 

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie; 

b) udokumentowanego zdarzenia losowego. 

§ 9.  Korzystający z usług opiekuńczych dokonuje wpłaty w wysokości określonej decyzją na konto 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy do dnia 15 – go każdego miesiąca następującego po 

miesiącu w którym wykonano usługę. 

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy Wiązownica 

 

 

Jan Kipczak 
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