
 

 

UCHWAŁA NR XIV/108/19 

RADY GMINY SŁUPCA 

z dnia 30 września 2019 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 trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.)
1) 

 oraz z art. 17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz. 1507) Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) dochód – dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12.03.2014 r. o pomocy społecznej; 

2) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe 

na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej; 

3) osoba uprawniona do świadczenia – osoba, o której mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

4) osoba samotna – osoba, o której mowa w art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

5) rodzina – osoby, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej 

usługami, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona. 

2. Usługi 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. 1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres ich 

świadczenia uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji 

materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie GOPS na ten cel i możliwości 

zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy. 
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2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone w dni robocze w wymiarze 

nie wyższym niż 8 godzin dziennie. 

§ 4. Usługi opiekuńcze przyznawane są  na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego lub z urzędu, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności oraz wywiadu środowiskowego. Na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

traktuje się orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie 

o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. Przyznanie usług następuje w formie decyzji administracyjnej. 

§ 5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej oraz osobom, które ukończyły setny rok życia. 

§ 6. Świadczeniobiorcy, którzy nie spełniają kryterium dochodowego określonego w §4 ponoszą odpłatność 

za usługi na zasadach określonych w Tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 15 zł, natomiast koszt jednej godziny 

specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25 zł. 

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy zobowiązanego do 

odpłatności za korzystanie z usług, członka jego rodziny lub z urzędu może nastąpić częściowe lub całkowite  

zwolnienie z ponoszenia opłat na czas określony. 

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku: 

1) korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług – po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę, 

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej – 

po przedstawieniu dowodu wpłaty, 

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest 

obłożenie chora, 

4) jeżeli odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu świadczeniobiorcy poniżej kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dla osoby w rodzinie poniżej kryterium dochodowego 

rodziny, 

5) udokumentowanego zdarzenia losowego. 

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku: 

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, stanowiących ponad 30% dochodu netto 

świadczeniobiorców, dla których odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie 

2) udokumentowanego stosowania specjalistycznej diety, 

3) udokumentowanego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

4) gdy odpłatność za usługi niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, 

5) innych przyczyn znacznie zwiększających koszty utrzymania osoby lub rodziny. 

4. Decyzje w zakresie zwalniania częściowego lub całkowitego z ponoszenia odpłatności podejmuje 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub inne upoważnione osoby, na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. 

§ 9. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osoby 

zobowiązane, bezpośrednio na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 

w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca za wykonanie usługi w miesiącu poprzednim. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Słupcy. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr  XXXIII/230/2017 Rady Gminy Słupca z dnia 16 marca 2017r. 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 trybu ich pobierania. 
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§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Jerzy Kopczyński
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Załącznik do uchwały Nr XIV/108/19 

Rady Gminy Słupca 

z dnia 30 września 2019 r. 

 

 

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 
 

Miesięczny dochód netto  

w stosunku do kryterium 

dochodowego osoby/rodziny 

określonego w art. 87 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Procentowy wskaźnik 

odpłatności ustalony od ceny  

1 godziny usługi dla osoby 

samotnie gospodarującej 

Procentowy wskaźnik 

odpłatności ustalony od ceny  

1 godziny usługi dla osoby  

w rodzinie 

Do 100% bezpłatnie bezpłatnie 

101-150% 10 40 

151-200% 20 60 

201-250% 30 80 

251-300% 50 90 

301-350% 80 100 

Powyżej 351% 100 100 
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