
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/366/2018 

RADY GMINY CZARNA 

z dnia 27 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 od opłat  

jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, art.40, ust.1 i art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), oraz art. 17, ust. 1, pkt. 11, art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.poz.1768 z późn. zm.) Rada Gminy Czarna uchwala,  

co następuje:  

§ 1. 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 oraz trybu ich pobierania. 

2. Usługi, o których mowa w ust.1 przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki ich udzielenia 

określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 

świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej , w tym potrzeb świadczeniobiorcy, 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę. 

§ 3. Świadczeniobiorcy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność 

w zależności od posiadanego dochodu w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 4.  Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala  

się w wysokości:22,00 zł. 

§ 5. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

jest kryterium dochodowe określone w art.8,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 6. 1. Świadczeniobiorca zobowiązany do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych  

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych o których mowa w § 7 świadczeniobiorca usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być częściowo lub całkowicie zwolniony 

z odpłatności za te usługi. 

3. Zwolnienia udziela się na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego. 
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§ 7.  Częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności możliwe jest w przypadku, gdy: 

1) zachodzi konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług, 

2) zachodzi konieczność korzystania z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, 

3) ponoszona jest opłata przez osobę lub rodzinę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 

ośrodku wsparcia  lub  innych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i leczniczo- rehabilitacyjnych, 

4) świadczeniobiorca , z powodu choroby lub niepełnosprawności ponosi wydatki w szczególności na leki, 

leczenie, rehabilitację stanowiące znaczne obciążenie finansowe, 

5) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową świadczeniobiorcy. 

§ 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca zobowiązany 

jest wnosić na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej w terminie do 15 dnia 

każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi. 

§ 9.  Traci moc Uchwała Nr XVIII/188/04 Rady Gminy w Czarnej z dnia 28 października 2004r.w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi 

jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat. 

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 
 

 

Zdzisław Jaromi 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/366/2018 

Rady Gminy Czarna 

z dnia 27 marca 2018 r. 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

świadczone na terenie Gminy Czarna 

Wysokość dochodu w procentach 

wg kryterium dochodowego 

określonego w art.8,ust.1,pkt.1 

ustawy z dnia 12 marca 2004r.o 

pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu   

do kosztu jednej godziny usług 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

Do 150 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 150% do200% 10 % 20 % 

Powyżej 200% do 250% 15 % 30 % 

Powyżej 250% do 300% 20 % 40 % 

Powyżej 300% do 400 % 40 % 80 % 

Powyżej 400 % 100 % 100% 

 

 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Zdzisław Jaromi 
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