
UCHWAŁA NR XXI/138/2016
RADY GMINY SORKWITY

z dnia 30 września 2016 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sorkwitach.

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres i miejsce ich 
świadczenia ustala się w oparciu o:

a) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego,

b) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

c) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza wydaną w formie 
zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych.”

§ 2. Usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób;

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, natomiast rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek, 
nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. 1. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby- za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu,w drodze 
decyzji administracyjnej.

2. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od 
stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej ustalonej na podstawie wywiadu 
środowiskowego.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane za odpłatnością.

2. Odpłatność za świadczoną usługę wnoszona jest przez:

1) Osobę korzystającą z usług – w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu 
rodziny na zasadach określonych w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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2) Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie 
zwolnione od opłat za te usługi

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z 
tych opłat, na podstawie udokumentowanego wniosku, aktualnego wywiadu środowiskowego oraz innych 
dokumentówpotwierdzających zaistniałą sytuację, jeżeliwystępują uzasadnione okoliczności, a w szczególnie:

1) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia i 
wszelkiego typu placówkachopiekuńczo – wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

2) konieczność udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych co 
najmniej dwóm członkom rodziny;

3) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków 
lub sprzętu rehabilitacyjnego;

4) okolicznościwynikające z niepełnosprawności, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych 
lub klęskiżywiołowej,

5) gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążeniebudżetu domowego dla osoby korzystającej 
z usług.

§ 6. 1. Usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sorkwitach.

2. Usługi opiekuńcze wykonywane są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

§ 7. 1. Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,7% najniższej emerytury ogłoszonej w formie komunikatu 
Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.

2. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie. Kwotę miesięcznejodpłatności za wykonanie usługi 
stanowi iloczyn ceny za jedną godzinę świadczenia usług (roboczogodzinę) ponoszoną przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sorkwitach, wskaźnikaodpłatnościokreślonego w procentach wskazanego w załączniku 
do niniejszej uchwały  oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągumiesiąca.

§ 8. Opłaty za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez osobę 
zobowiązaną lub osoby zobowiązane do alimentacji w kasie lub bezpośrednio na konto Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sorkwitach do dnia 10-.dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
usługa była wykonywana.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2012 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 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Mariola Plichta

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4202



Załącznik  
do uchwały Nr XXI/138/2016
Rady Gminy Sorkwity           
z dnia 30.09.2016 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób samotnie gospodarujących i zamieszkujących
w rodzinie.

Dochód  zgodnie z art. 8 ustawy o
pomocy % kryterium dochodowe

Wysokość odpłatności w %  dla
osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatność w % dla
osoby w rodzinie

Do 100% bezpłatne bezpłatne

od 101% do 150% 10% 15%

od 151% do 200% 15% 20%

od 201% do 250% 20% 25%

od 251% do 300% 25% 30%

od 301% do 350% 30% 35%

od 351% do 400% 40% 45%

od 401% do 450% 50% 55%

od 451% do 500% 60% 65%

Powyżej 500% 100% 100%
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