
 

 

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 

RADY GMINY ZARZECZE 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

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

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Na podstawie, art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2018r. poz. 1508 ze zm.) art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506)  Rada Gminy Zarzecze uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich 

pobierania. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami”, dostosowane są do 

potrzeb osoby, wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby, lub innych przyczyn. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których  mowa w uchwale przysługują osobie 

uprawnionej  w miejscu  jej zamieszkania. 

§ 3. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej 

osoby za zgodą osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika 

socjalnego  oraz dokumenty potwierdzające sytuację  dochodową i zdrowotną. Do wniosku osoba powinna 

dołączyć zaświadczenie lekarskie wskazujące, że wymaga usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych . 

2. Wniosek na świadczenie usług  składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu. 

§ 4. 1. Zakres usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność 

psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby a także  możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle 

chorej. 

2. Świadczenia, o których mowa w uchwale przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zarzeczu w formie decyzji administracyjnej. 

§ 5. 1. Za świadczenie usług ponoszona jest odpłatność. 

2. Do wnoszenia opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której decyzją przyznano świadczenia lub jej 

przedstawiciel ustawowy. 

3. Ustala się koszt jednej godziny: 

a) usługi opiekuńczej w wysokości 30zł 

b) specjalistycznej usługi opiekuńczej w wysokości 75zł 
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4. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej, 

lub dochodu na członka rodziny w rodzinie korzystającej z usług i jest ustalana na podstawie zasad określonych 

w poniższej tabeli: 

Dochód na osobę ustalony 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej / 

procentowe kryterium 

dochodu ustalone zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od całkowitego 

kosztu 1 godziny usług ( w procentach ) 

Osoba samotna/samotnie 

gospodarująca 
Osoba w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

101-150% 5% 10% 

151-250% 10% 15% 

251-350% 15% 20% 

351-450% 20% 25% 

451-550% 25% 30% 

pow. 551% 100% 100% 

5. Opłata za usługi wnoszona jest do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym świadczone 

były usługi, przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu 

§ 6. 1. Osoba, na rzecz której przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może być 

zwolniona częściowo z ustalonej odpłatności, jeżeli występuje przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek: 

1) korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 

usług świadczonych przez inny podmiot lub osoby prywatne, 

2) więcej niż jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym korzysta z usług opiekuńczych, 

3) ponosi opłaty za pobyt członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, w domu 

pomocy społecznej lub innej całodobowej placówce typu opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo - 

rehabilitacyjnej lub w dziennym ośrodku wsparcia - po przedstawieniu dowodu wpłaty, 

4) posiada udokumentowane znaczne wydatki między innymi na leki i leczenie, zakup środków 

sanitarnoopatrunkowych, pielucho - majtek, artykułów medycznych jednorazowego użytku, konieczność 

rehabilitacji lub stosowania diety wg zaleceń lekarskich, 

5) ponosi stałe miesięczne wydatki, mające wpływ na ograniczenie możliwości zabezpieczenia podstawowych 

potrzeb życiowych, związane z potrzebami mieszkaniowymi zobowiązanego lub obciążeniami 

finansowymi (np. dłużnik alimentacyjny, spłata zadłużeń bankowych), 

6) przejawia niezaradność życiową wynikającą z choroby lub wieku, 

7) członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym ma status osoby bezrobotnej. 

8) poniosła udokumentowany wydatek z uwagi na zdarzenie losowe. 

2. Osoba, na rzecz której przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może być 

zwolniona całkowicie z ustalonej odpłatności, jeżeli: 

1) występują przynajmniej dwie z wymienionych w ust. 1 przesłanek lub 

2) ukończyła 90 lat życia lub 

3) jest osobą niepełnosprawną w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub jest dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których 
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dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ma zastosowanie w przypadku współfinansowania usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych otrzymanych w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- 

edycja 2019 

4. Decyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub odmowie zwolnienia z  odpłatności za usługi wydaje 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Zarzecze z dnia 21 listopada 2016 w sprawie 

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

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarzecze. 

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

Województwa Podkarpackiego 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zarzecze 

 

 

Małgorzata Byrwa 
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