
UCHWAŁA Nr XL/275/09 

Rady Gminy w Ciasnej 

z dnia 12.11.2009 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 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 

(tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), Rada Gminy 

w Ciasnej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz 

tryb ich pobierania. 

§ 2 

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze 

decyzji administracyjnej określającej zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, liczbę godzin przyznanych miesięcznie, okres i miejsce ich świadczenia oraz 

wysokość  odpłatności za ich świadczenie. 

§ 3 

Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i 

miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o: 

 1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie 

wywiadu środowiskowego; 

 2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę; 

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

wydaną w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 4 

Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez wnioskodawcę dochodu  na osobę w 

rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej - obliczonego zgodnie z zasadami 

zawartymi w ustawie o pomocy społecznej. 

 



 

§ 5 

Przedziały dochodu uzyskiwane przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadające na 

osobę w rodzinie określają wskaźniki odpłatności ponoszone przez wnioskodawcę za 

przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg tabeli zawartej w 

załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

 

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala w drodze 

zarządzenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej na podstawie 

kalkulacji realizacji usługi opiekuńczej. 

§ 7 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może zostać, na jej wniosek lub na 

wniosek pracownika socjalnego zwolniona całkowicie lub częściowo z ponoszenia tych opłat, 

w szczególności ze względu na: 

 1)   konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług; 

 2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 

ośrodku wsparcia, za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej; 

 3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie 

specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle 

chorą; 

 4) zdarzenie losowe. 

§ 8 

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wnosi 

opłaty za usługi do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano usługę. 

Sposób wnoszenia i wysokości opłaty określa decyzja administracyjna przyznająca usługi. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. 

§ 10 

Traci moc uchwała Nr XXVII/208/2005 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 28.02.2005 r. w 

sprawie: w sprawie określenia warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 11 



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

Województwa Śląskiego. 
 

 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY 

Norbert Strzoda 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XL/275/09 

Rady Gminy w Ciasnej 

z dnia 12.11.2009 roku  

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Wysokość dochodu w % w 

stosunku do kryterium 

dochodowego ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej 

 

 Wysokość opłaty w % w 

odniesieniu do kosztu jednej 

godziny usługi dla osoby 

samotnie gospodarującej 

 

 Wysokość opłaty w % w 

odniesieniu do kosztu jednej 

godziny usługi dla osoby w 

rodzinie 

 

do 120% 

 

 nieodpłatnie 

 

 nieodpłatnie 

 

od 121% do 150% 

 

 15% 

 

 25% 

 

od 151% do 180% 

 

 30% 

 

 40% 

 

od 181% do 210% 

 

 40% 

 

 50% 

 

od 211% do 240% 

 

 50% 

 

 60% 

 

od 241% do 270% 

 

 60% 

 

 70% 

 

od 271% do 300% 

 

 70% 

 

 80% 

 

Powyżej 300%   90% 

 

 100% 

 

 

 

 


