
 

 

UCHWAŁA NR VI/42/2015 

RADY GMINY ŁABOWA 

z dnia 14 maja 2015 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łabowej 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania 

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

o  samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 z  późn. zm.) w  związku z  art. 17, ust.1, pkt 11 oraz 

art. 50, ust. 6  i art. 96, ust. 4  ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z  2015 r. poz. 

163 z  późn. zm.), Rada Gminy  Łabowa   uchwala, co następuje:  

§   1.   

Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w  formie usług opiekuńczych i specjalistycznych  

usług opiekuńczych w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.  

§  2.  

Określa się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze  oraz tryb ich  pobierania, a  także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat 

w  brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.  

§  3.  

Traci moc uchwała Nr IV/29/2015  Rady Gminy Łabowa z  dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie określenia  

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat oraz ich pobierania. 

§  4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Łabowa.  

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 maja 2015 r.

Poz. 3202



§  5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Krzysztof Skraba 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/42/2015 

Rady Gminy Łabowa 

z dnia 14 maja 2015 r. 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych. 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej 

2. Pomoc w  formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej usługami, 

przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a pomocy tej są pozbawione. 

3. Pomoc o której mowa w ust. 1 przysługuje również osobom: 

1) mieszkającym samotnie posiadającym rodzinę zamieszkałą oddzielnie, a rodzina, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, dysfunkcję, pracę zawodową, naukę lub z innych 

uzasadnionych powodów, 

2) zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, a rodzina, w tym także wstępni, zstępni z przyczyn 

wskazanych w punkcie 1 takiej pomocy nie mogą zapewnić. 

4. Usługi opiekuńcze, o których mowa w uchwale przysługują osobie uprawnionej w miejscu jej 

zamieszkania. 

5. Usługi opiekuńcze nie będą świadczone osobom , których najbliższy członek rodziny korzysta ze 

świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na osobę ubiegającą się o usługi 

na podstawie odrębnych przepisów. 

§  2. 

1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

2. Wszystkie czynności wykonywane w ramach przyznanych usług opiekuńczych, określonych w decyzji 

administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

3. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

określającego stan zdrowia oraz rodzaj zalecanych specjalistycznych usług opiekuńczych. 

4. W decyzji przyznającej usługi określa się ich rodzaj, zakres, okres na jaki przyznano świadczenie, liczbę 

przyznanych godzin tygodniowo. W decyzji rozstrzyga się także o wysokości odpłatności za jedną godzinę 

usługi, wysokość odpłatności ponoszonych przez świadczeniobiorcę za usługi oraz termin wnoszenia zapłaty 

za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych. 

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

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

6. Szczegółowego rozeznania potrzeb osób w zakresie pomocy w formie usług, dokonuje pracownik socjalny 

podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, uwzględniając indywidualne potrzeby tych osób, sytuację 

osobistą i rodzinną, istniejące schorzenia lub niepełnosprawność oraz zalecenia lekarza. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Krzysztof Skraba 
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