
UCHWAŁA NR XXI/127/13
RADY GMINY ZAKRZEW

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 182) –Rada Gminy Zakrzew uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

2. Usługi, o której mowa w ust. 1 przyznaje się w formie decyzji, w której określa się wymiar godzin 
pomocy w formie usług opiekuńczych, okres, miejsce świadczenia, wysokość odpłatności.

§ 2. 1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 8 zł. 

2. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych                     
dla osób z z zaburzeniami psychicznymi, ustala się na kwotę 8 zł.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane i realizowane 
nieodpłatnie lub za odpłatnością. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli ich 
dochód nie przekracza kwot określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Osoby, których dochód jest wyższy niż określony w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu osoby 
lub rodziny na zasadach określonych w poniższej tabeli. 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 
1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
dla:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 
8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby 
w rodzinie

do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie
101% do 120% 10 % 8 %
121% do150% 15 % 10 %
151% do 190% 20 % 15 %
191% do 220% 25 % 20 %
221% do 250% 40 % 35 %

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poz. 2299



251% do 280% 50 % 45 %
281% do 300% 100 % 100 %

§ 4. Do ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi przyjmuje się faktycznie 
wykonaną ilość godzin usług opiekuńczych w danym miesiącu u świadczeniobiorcy. 

§ 5. 1. Częściowa odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ustala się procentowo 
od kosztu 1 godziny usług. 

2. Częściową odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług określa się  na 
podstawie kosztu 1 godziny pomnożonej przez wskaźnik procentowy wynikający z tabeli odpłatności usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług.

§ 6. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego 
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności, w sytuacji: 

a) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej 

b) gdy więcej niż jedna osoba w gospodarstwie domowym wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 

c) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie 

d) zdarzenia losowego 

e) chorobę umysłową 

f) inne przyczyny znacznie zwiększające koszty utrzymania rodziny

2. Czas i zakres zwolnienia od odpłatności za usługi oraz przyczyny zwolnienia określa Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

§ 7. Opłata za usługi wnoszona jest w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym 
usługa była świadczona na nr bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/101/05 Rady Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2005r. 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 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego 

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Tomas
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