
 

 

UCHWAŁA NR XX/173/16 

RADY GMINY BABIAK 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczególnych 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 trybu ich pobierania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 

r., poz. 163 z późn. zm.) - Rada Gminy Babiak uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala 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 tryb ich pobierania. 

2. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie 

zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić - przysługuje pomoc w formie 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Przyznane w określonym wymiarze usługi opiekuńcze służą wyłącznie zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb bytowych podopiecznego uwzględniając stan jego zdrowia lub niepełnosprawność. 

§ 2. 1. Koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi: 18,00 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych). 

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, które nie spełniają 

kryterium dochodowego ponoszą odpłatność, w zależności od posiadanego dochodu, w stosunku do aktualnie 

obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażonego w procentach 

według następujących zasad: 
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§ 3. Świadczeniobiorcy zobowiązani do ponoszenia odpłatności za dany miesiąc, za wykonane usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonują wpłaty bezpośrednio na rachunek Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku do 15-go każdego miesiąca po miesiącu wykonania usługi. 

§ 4. Na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, można całkowicie lub częściowo zwolnić od opłaty za usługi ze względu 

na: 

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

b) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku 

wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

c) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby potwierdzonej przez lekarza 

prowadzącego, wymagającej zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego lub sprzętu medycznego, 

d) korzystanie przez co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagającej udzielenia pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

e) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci 

członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XII/91/2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Ireneusz Wiśniewski 
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