
 
 
 

UCHWAŁA Nr XXIX/571/09 
RADY GMINY HERBY 

z dnia 25 listopada 2009r. 
 

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 trybu ich pobierania. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z 

późn. zm.) 
 

RADA GMINY 
u c h w a l a: 

 
§ 1 

 
Uchwała niniejsza określa: 
1) szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi, o których mowa w 
pkt 1; 

3) tryb pobierania opłat za usługi o których mowa w pkt 1. 
 

§ 2 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki 
do ich udzielenia określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 

§ 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 rodzinnego 

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 

 
Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez 
świadczeniobiorcę lub członka rodziny  

 
§ 5 

 
Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
zgodnie z tabelą: 

 
 
 



 

Lp. Dochód na osobę jako %kryterium 
dochodowego dla osób samotnie 
gospodarujących określonego w 
ustawie o pomocy społecznej  

%odpłatności kosztów 
usług opiekuńczych dla 
osób samotnie 
gospodarujących  

%odpłatności kosztów 
usług opiekuńczych osób 
w rodzinie 

I do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

II pow. 100% - 180% 5% 10% 

III pow. 180% - 240% 10% 20% 

IV pow. 240% - 280% 20% 40% 

V pow. 280% - 320% 40% 60% 

VI pow.320% - 360% 60% 80% 

VII pow. 360% 100% 100% 

 
Całkowity koszt za 1 godzinę usługi określa w drodze zarządzenia na podstawie kalkulacji kosztów 
roboczogodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach.   

 
§ 6 

 
Osoby zobowiązane do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można 
zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty jeżeli: 

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 
lub innej placówce pomocy społecznej, 

2) korzystają co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, 

3) więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych  
lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) osoba lub rodzina udokumentuje ponoszenie znacznych kosztów związanych z zakupem leków i 
leczeniem, 

5) wystąpi zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna, 
6) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby (rodziny), uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby 

wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych 
zasad. 

 
§ 7 

 
Osoby korzystające z usług są zobowiązane do regulowania należnych opłat  na rachunek bankowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach  w wysokości określonej w decyzji administracyjnej do 
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym były świadczone usługi. 

 
§ 8 

 
Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania 
ponoszona przez  świadczeniobiorców  stanowi dochód gminy  
 

§ 9 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Herbach  
 

§ 10 
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Herby Nr XXXII/318/06  z dnia 23 lutego 2006 r. i uchwała nr 
XXXIV/335/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności i zwolnień za świadczone 
usługi.  
 

§ 11 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 



 
PRZEWODNICZĄCA RADY 

 
mgr Aleksandra Ożarowska 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                     


