
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 

RADY GMINY RZEZAWA 

z dnia 16 października 2012 r. 

w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy.  

Na podstawieart.7 ust.1 pkt. 6 w związku z art. 18, ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 

ust. 1-3 i art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Rzezawa uchwala co następuje:  

 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIE OGÓLNE.  

§ 1. Uchwała określa:  

1) szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania,  

2) szczegółowe zasady zwalniania z opłat za usługi o których mowa w punkcie 1.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :  

1) Kierowniku – należy rozumieć przez to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie,  

2) Ośrodku – należy rozumieć przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

3) Usługach – należy rozumieć przez to świadczone usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania polegające na 

pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę 

możliwości zapewnienie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.  

 

Rozdział 2. 
ZASADY PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE.  

Zasady przyznawania.  

 

§ 3.  

1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych przyznawanych w drodze decyzji administracyjnej.  

2. W decyzji przyznającej usługi ustala się ich rodzaj, miejsce świadczenia usług i okres na jaki przyznano 

świadczenie. W decyzji rozstrzyga się także o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez ośrodek za 

wykonanie usługi.  
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§ 4.  

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

a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.  

2. Każdy komu znana jest sytuacja osobista i zdrowotna osoby wymagającej pomocy w formie usług powinien 

poinformować ośrodek o potrzebie przyznania usług.  

3. Szczegółowego rozpoznania potrzeb osób w zakresie pomocy w formie usług dokonuje ośrodek przez 

pracowników socjalnych, uwzględniając indywidualne potrzeby tych osób.  

 

Zasady odpłatności za usługi.  

 

§ 5.  

1. Odpłatność za usługi ustalana jest podczas wydawania decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług 

opiekuńczych, która stanowi iloczyn kosztu godziny usługi oraz wskaźnika odpłatności określonego 

w procentach o których mowa w tabeli Nr 1.  

2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których miesięczny dochód netto nie 

przekracza aktualnego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej.  

3. Osobom, które przekazały aktem notarialnym gospodarstwo w zamian za opiekę ustala się odpłatność 

w wysokości 100 % kosztu usługi.  

4. Świadczeniobiorcy, których miesięczny dochód netto przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej lub osoby w rodzinie zgodnie z art. 

8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność wg następujących stawek: Tabela Nr 1  

  

Miesięczny dochód 

netto  

% kryterium 

dochodowego  

Koszt 

1 godziny 

usługi  

Wysokość odpłatności 

liczona w % kosztu usługi  

dla osoby samotnej  

Wysokość odpłatności liczona 

w % kosztu usługi dla osoby 

w rodzinie  

Od 101 % - 200 %  15 zł  10 %  15 %  

Od 201 % - 300 %  15 zł  15 %  25 %  

Od 301 % - 350 %  15 zł  35 %  40 %  

Od 350 % - 400 %  15 zł  50 %  60 %  

Powyżej 400 %  15 zł  100 %  100 %  

 

Rozdział 3. 

ZASADY CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA USŁUGI 

OPIEKUŃCZE.  
 

§ 6.  

1. W uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług może być częściowo lub całkowicie zwolniony 

z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze w szczególności ze względu na:  

1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków 

lub sprzętu rehabilitacyjnego,  

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej oraz wszelkiego typu 

placówkach opiekuńczo wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych,  

3) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, strat 

materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.  
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2. Decyzję w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia odpłatności wydaje się na czas 

określony nie dłuższy niż jeden rok.  

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/114/04 Rady Gminy Rzezawa z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy 

Rzezawa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 – u dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Rzezawa  

Michał Góra 
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