
 

 

UCHWAŁA NR XXX/191/2017 

RADY GMINY GRODZICZNO 

z dnia 30 marca 2017 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 i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 

1990 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948)  oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, Dz. U. z 2015 r., poz. 1310, poz. 1359, 

Dz. U. z 2016r. poz. 753, poz. 1583, poz. 2174)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczone są na terenie Gminy Grodziczno przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2. Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

§ 2. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie , która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 

nie mogą takiej pomocy zapewnić, 

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, 

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

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

zawodowym. 

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 

świadczeniobiorcom, których dochód, lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 1 i art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 4. 1. Osoby, które nie spełniają warunku, o którym mowa w § 3 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze 

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do 

uchwały, 

2. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych  na kwotę 11 zł brutto, słownie: jedenaście  złotych 

brutto, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1837



3. Ustala się koszt  jednej godziny  specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 18 zł, słownie: osiemnaście złotych. 

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne 

obciążenie dla osoby korzystającej z usług kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika 

socjalnego może zwolnić  tę osobę częściowo lub całkowicie z odpłatności, pod warunkiem, że dochód 

miesięczny świadczeniobiorcy lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza 200% 

najniższej emerytury. 

§ 6. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez 

osoby zobowiązane  na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie  w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 sierpnia 2015 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 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i  trybu ich pobierania. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.   

 Przewodniczący Rady Gminy 

Urszula Plitt 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/191/2017 

Rady Gminy Grodziczno 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

Zasady zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Dochód na 1 osobę w rodzinie 

(% kryterium) 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %  

Osoby samotnie gospodarujące Osoby pozostające w rodzinie 

do 100% bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 100% - 150% 15% 20% 

powyżej 150% - 200% 25% 30% 

powyżej 200% - 250% 40% 50% 

powyżej 250% - 300% 45% 60% 

powyżej 300%- 400% 50% 70% 

powyżej 400%- 500% 60% 80% 

powyżej 500% 100% 100% 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1837


		2017-04-19T08:37:29+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




