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UCHWAŁA Nr XI/63/2011 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 27 września 2011 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

 i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 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 2009 r. Nr.175, poz. 1362 ze zmianami) art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 r.) Rada 
Gminy Barciany 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 oraz z trybu 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 przyznawane są przez Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach 
zwanego dalej Ośrodkiem na wniosek: 
  a) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów, 
  b) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, 
  c) pracownika socjalnego Ośrodka za zgodą osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
 
2. Usługi mogą być przyznane także z  urzędu po 

powzięciu przez Ośrodek w  Barcianach informacji o 
osobie, która wymaga pomocy innych osób a jest jej 
pozbawiona. 

 
3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług mają 

osoby samotne, osoby nie posiadające osób 
zobowiązanych do alimentacji w rodzinie, także wspólnie 
niezamieszkującego małżonka, wstępnych, zstępnych nie 
mogących takiej pomocy zapewnić. 
 

§ 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. Wymiar i zakres przyznanych usług, miejsce ich 
świadczenia, wysokość odpłatności proponowanej przez 
świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji 
administracyjnej Kierownik Ośrodka. 
 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne 

przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego określonego w 
ustawie o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 
2. Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne przysługują 

nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które 
ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych - 90 lat. 
 

§ 6. 1. Osoby nie spełniające warunków o których 

mowa w § 5, ponoszą odpłatność za każdą godzinę 
świadczonych im usług opiekuńczych lub usług 
specjalistycznych, stosownie do wskaźników odpłatności 
określonych w poniższej tabeli: 
 

Dochód rzeczywisty netto na 
osobę jako procent kryterium 
dochodowego wg ustawy o 

pomocy społecznej 

Wskaźniki odpłatności w procentach 
ustalone od ceny 1 godziny usług 

opiekuńczych lub usług 
specjalistycznych dla: 

Osoba samotnie 
gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie niedpłatnie 

powyżej 100 do 150 10 50 

powyżej 150 do 190 25 75 

powyżej 190 do 230 50 100 

powyżej 230 do 280 75 100 

powyżej 280 do 300 100 100 

powyżej 300 100 100 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba 

może na swój wniosek, na wniosek członka rodziny lub 
pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie 
zwolniona od ponoszenia odpłatności, za świadczenie 
usług opiekuńczych lub usług specjalistycznych. 
 

3. Kierownik wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu 
usług opiekuńczych w oparciu o przeprowadzony wywiad 
środowiskowy określający sytuację życiową danej osoby i 
niezbędne dokumenty potrzebne do wydania decyzji oraz 
zobowiązuje rodzinę do alimentacji na rzecz osoby 
wymagającej pomocy. 
 

4. Koszt rzeczywisty jednej godziny usług 
opiekuńczych ustala się na podstawie kosztów usług 
opiekuńczych za poprzedni rok kalendarzowy w oparciu o 
kalkulację dokonaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Barcianach. 
 

5. Należność za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca, 
jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona osoba, 
będzie wpłacać w  terminie do 10 dnia miesiąca 
następnego po wykonaniu usługi na rachunek bankowy 
Gminy Barciany lub w kasie Urzędu Gminy w Barcianach. 
 

6. Wpływy z  odpłatności za usługi opiekuńcze 
stanowią dochód budżetu gminy. 

 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Barciany „oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Barcianach.”* 
 



 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/185/2005 Rady 

Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i  odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas 

 
 
 
 
____________ 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
   - PN.4131.383.11 z dnia 2 listopada 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


