
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/169/2016 

RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE 

z dnia 16 listopada 2016 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia               

od opłat, jak również tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446) oraz art. 96 ust. 4 w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 930. z późn. zm.) Rada Gminy Grunwald uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 

31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat oraz tryb ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Bala 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXXI/169/2016 

Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

 

Szczegółowe warunki 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. 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują: 

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

a jest jej pozbawiona; 

2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych udziela się na wniosek 

danej osoby, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą wnioskodawcy lub jego 

przedstawiciela ustawowego. Usługi mogą być również przyznane z urzędu na wniosek pracownika socjalnego. 

§ 4. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy określonej w § 2 ( przy rozważeniu całokształtu 

okoliczności uzasadniających przyznanie lub odmowę) podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie lub inna osoba upoważniona do wydawania decyzji 

administracyjnych 

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w dni powszednie oraz 

w wyjątkowych sytuacjach w soboty i niedziele, w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie. 

§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wydanego zlecenia 

lekarskiego oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Podczas 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustali w porozumieniu z osobą wymagającą 

usług: zakres, okres i rodzaj wykonywanych usług. 

§ 7. Usługi opiekuńcze przyznawane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz, 

w miejscu jego zamieszkania. 

§ 8. Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz 

indywidualne potrzeby i możliwości osoby otrzymującej świadczenie, a także prawa człowieka, 

w szczególności prawo do godności i intymności. 

§ 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 

których dochód netto na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy pomocy społecznej. 

§ 10. Osoby niespełniające warunku, o którym w § 9 ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług 

opiekuńczych wyrażona w złotych 

osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie 

Do 100% kryterium dochodowego 0 0 

Powyżej 100 % do 125 % kryterium dochodowego 1,50 2,00 

Powyżej 125 % do 150 % kryterium dochodowego 2,00 3,00 

Powyżej 150 % do 200 % kryterium dochodowego 3,00 4,00 
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Powyżej 200 % do 250 % kryterium dochodowego 4,00 5,00 

Powyżej 250 % do 300 % kryterium dochodowego 5,00 6,00 

Powyżej 300 % do 350 % kryterium dochodowego 7,00 9,00 

Powyżej 350 % do 400 % kryterium dochodowego 9,00 10,00 

Powyżej 400 % do 450 % kryterium dochodowego 11,00 12,00 

Powyżej 450 % do 500 % kryterium dochodowego 13,00 14,00 

Powyżej 500 % do 600 % kryterium dochodowego 15,00 16,00 

Powyżej 600 % kryterium dochodowego 17,61 17,61 

§ 11. Koszt jednej godziny zegarowej usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 

w wysokości 17,61 zł. 

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 

świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też 

niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego można odstąpić od 

żądania takiego zwrotu lub zwolnić częściowo świadczeniobiorcę z obowiązku zwrotu za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w następujących przypadkach: 

1. koszt leczenia i rehabilitacji świadczeniobiorcy przekracza 30% jej dochodu lub dochodu rodziny, 

2. istnienia trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej świadczeniobiorcy, 

3. poniesienia przez świadczeniobiorcę strat w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

§ 13. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozliczeniach miesięcznych 

wnoszone są w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Gierzwałdzie lub przelewem na wskazany 

rachunek bankowy do dnia 5-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane. 

2. Zobowiązaną do uiszczenia opłat jest osoba, na rzecz której usługi zostały wykonane. 

3. W przypadku nie wniesienia opłat za wykonane usługi w terminie o którym mowa w ust. 1, należności 

z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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