
 

 

UCHWAŁA NR XL/251/18 

RADY GMINY W POZEZDRZU 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

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

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

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

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy w Pozezdrzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się 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 trybu 

ich pobierania, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku Rady Gminy w Pozezdrzu 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Ginkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4999



Załącznik  

do uchwały Nr XL/251/18 

Rady Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 18 października 2018 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 oraz tryb 

ich pobierania 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się osobie samotnej, 

która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, która wymaga 

pomocy innych osób, a rodzina i także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 

pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Podstawę do przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych stanowią: 

wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, zaświadczenie lekarza rodzinnego oraz wywiad 

środowiskowy, sporządzony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres i miesiące ich 

świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę 

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydana w formie 

zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub wskazań do specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 3. 1. Wydatki za usługi podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza wysokość kwoty obowiązującego kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn stawki odpłatności 

o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, wskaźnika odpłatności określonego w procentach w tabeli oraz liczby 

godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.  

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.  

4. Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, wg wskaźnika 

określonego w poniższej tabeli. 

Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub na osobę w rodzinie w złotych, wg 

kryterium art. 8 ust. 1 o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny godziny usługi dla: 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby w rodzinie 

Do 100% kryterium osoby samotnie 

gospodarującej 
nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 100% do 120% 5% 7% 

Powyżej 120% do 160% 20% 25% 

Powyżej 160% do 200% 25% 30% 

Powyżej 200% do 250% 30% 35% 

Powyżej 250% do 300% 50% 60% 

Powyżej 300% 100% 100% 
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§ 4. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w kwocie 16,86 zł za godzinę usług. 

§ 5. 1. Można zwolnić od opłat za usługi opiekuńcze z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do opłat, 

w całości lub w części w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone 

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

skutki udzielonej pomocy, w szczególności z powodu: 

1) wysokich wydatków na leki 

2) wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją 

3) dużej ilości usług spowodowanych przewlekłą chorobą 

4) ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz innego członka rodziny 

5) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce leczniczo-pielęgnacyjnej, 

rodzinie zastępczej lub innej placówce 

6) innych uzasadnionych okoliczności w tym. m.in. zdarzeń losowych, długiej lub ciężkiej choroby, śmierci 

w rodzinie. 

2. Sprawy określone w § 5 ust. 1 rozpatrywane są indywidualnie. 
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