
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/288/2018 

RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW 

z dnia 8 lutego 2018 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 trybu ich pobierania. 

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

z 2017 r.,poz. 1875 ze zmianami)  oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

( tj. Dz.U.z 2017r. ,poz. 1769 ze zmianami)  Rada Gminy i Miasta Raszków  uchwala, co następuje: 

§ 1. . Pomoc w formie usług  opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  przysługuje: 

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

a jest jej pozbawiona; 

2. również osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie 

nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić; 

§ 2. Usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie 

obejmują :  

1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; 

2. opiekę higieniczną; 

3. pielęgnację zleconą przez lekarza; 

4. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem; 

§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z  

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

§ 4. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od 

sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielona, ustalonej przez pracownika 

socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

§ 5. 1. O przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych rozstrzyga  decyzją 

administracyjną Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie działający 

z upoważnienia  Burmistrza Gminy i Miasta Raszków ; 

2. Przyznając decyzją administracyjną usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze   ustala się 

rodzaj oraz zakres świadczonych usług, uwarunkowany stanem zdrowia świadczeniobiorcy, w tym  

szczególnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności potwierdzonych 

zaświadczeniem lekarskim oraz ustala się ilość, okres oraz miejsce  świadczenia usług opiekuńczych. 
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3. Przyznając usługi  opiekuńcze ustala się wysokość ponoszonych przez świadczeniobiorcę odpłatności 

oraz tryb poboru opłaty. 

§ 6. 1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 22,- zł        ( słownie 

dwadzieścia dwa złote). 

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażonego 

w procentach,  według następujących zasad: 

Dochód  netto  na osobę  ustalony w % według 

kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość  odpłatności w procentach ustalona od  

kosztu  1 godziny świadczonych  usług dla: 

Osoby samotnie 

gospodarującej 

Osób w rodzinie 

Do 100 % Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

Od 101 % do 150% 6% 10% 

Od  151% do 200% 8% 12% 

Od  201% do 250% 11% 15% 

Od  251% do 300% 20% 30% 

Od 301% do 350% 25% 50% 

Od  351% do 400 % 35% 65% 

Od 401%  do 500 % 50 % 80% 

Powyżej 501 % 100 % 100 % 

§ 7. Odpłatność  za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się raz na 

trzy lata na podstawie  analizy kosztów realizacji tego zadania.  

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może całkowicie lub 

częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na ciężką i długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, zdarzenie losowe lub inną trudną sytuację życiową. 

§ 9. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę 

uzyskującą pomoc lub jej opiekuna, na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Raszkowie , w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następnego po  miesiącu, w którym wykonano usługę. 

2. Nie pobiera się opłaty za usługi w miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby samotnej. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XVII/123/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 kwietnia 2008r.  

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

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat  i tryb ich 

pobierania 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Matyba  
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