
 

 

UCHWAŁA NR XIV.119.2019 

RADY GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXI.155.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2013 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 zwolnienia  

od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Zakrzewo uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI.155.2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2013 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 zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2672 ze zm.) wprowadza się następującą zmianę: 

- § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 2 zwracają wydatki na usługi 

opiekuńcze w zależności od dochodu. 

2. Wysokość zwrotu, o którym mowa w ust. 1, określa „Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze”, 

stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 

4. 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. 

5. 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 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 obłożnie chora, 
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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. 

6. 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. 

7. 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.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Krzysztof Doroszuk 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 11035



Załącznik do uchwały Nr XIV.119.2019 

Rady Gminy Zakrzewo 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

Miesięczny dochód wyrażony w % 

w stosunku do odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w art.8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za usługi wyrażona w %  

w stosunku do kosztów usługi 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w  

rodzinie 

Do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

Powyżej 100% - 125% 5% 10% 

Powyżej 125% - 150% 10% 20% 

Powyżej 150% - 175% 15% 30% 

Powyżej 175% - 200% 20% 40% 

Powyżej 200% - 250% 25% 50% 

Powyżej 250% - 300% 30% 60% 

Powyżej 300% - 450% 40% 70% 

Powyżej 450% - 500% 50% 80% 

Powyżej 500% 70% 90% 
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