
 

 

UCHWAŁA NR VIII/39/2019 

RADY GMINY KRZYWCZA 

z dnia 28 marca 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 

uchwala się, 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 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz 

wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w decyzji administracyjnej Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy. 

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 16 zł. 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których 

dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze odpłatność zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie ( % kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej) 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu godziny usługi wyrażona 

w % dla: 

osoby samotnie gospodarujące osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 10% 20% 

powyżej 150% do 200% 20% 30% 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 maja 2019 r.

Poz. 2850



powyżej 200% do 250% 30% 40% 

powyżej 250% do 300% 40% 50% 

powyżej 300% do 350% 50% 60% 

powyżej 350% do 400% 60% 70% 

powyżej 400% 100% 100% 

§ 6. 1. Osoba zobowiązana do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

uiszcza opłatę w wysokości określonej decyzją administracyjną na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krzywczy do 15-go dnia każdego miesiąca następującego, po miesiącu w którym 

wykonano usługę. 

2. Dochodzenie nieuiszczonych z tytułu wykonanych usług należności odbywa się w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon usługobiorcy. 

§ 7. 1. W uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze 

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego zostać 

częściowo zwolniona z jej ponoszenia, szczególnie gdy: 

a) w tym samym czasie korzysta także z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 

świadczonych przez inny podmiot lub osoby prywatne; 

b) więcej niż jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym korzysta z usług opiekuńczych; 

c) ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją stanowiące ponad 20%dochodu ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy 

o pomocy społecznej osoby korzystającej z usług samotnie gospodarującej lub pozostającej we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

d) występuje konieczność korzystania przez osoby samotne, obłożnie chore z opieki prywatnej w godzinach 

popołudniowych lub nocnych. 

2. W uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze może na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego zostać 

całkowicie zwolniona z jej ponoszenia, szczególnie gdy: 

a) ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją stanowiące ponad 40% dochodu ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy 

o pomocy społecznej osoby korzystającej z usług samotnie gospodarującej lub pozostającej we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

b) ponosi odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej 

placówce opiekuńczej; 

c) w rodzinie występują choroby nieuleczalne, ciężkie, przewlekłe ograniczające możliwości osiągnięcia 

dotychczasowych dochodów; 

d) występuje potrzeba stosowania specjalistycznej diety potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; 

e) poniesiono straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej; 

f) wystąpił szczególnie uzasadniony przypadek, gdy nieudzielenie bezpłatnej pomocy mogłoby zagrażać życiu 

usługobiorcy. 

3. Decyzje administracyjną o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy się, na czas określony, na podstawie udokumentowanego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krzywczy. 
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§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzywcza Nr 170/XXI/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 

zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem 

zwrotu oraz sprawienia pogrzebu (Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 147, poz. 2313). 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Zygmunt Sobol 
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