
UCHWAŁA NR RG-XVII/190/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 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 warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1,art. 41 ust.1 i art.42 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. 1690), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb 
ich pobierania.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych 
w środowisku świadczeniobiorcy, przyznawana jest osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób , a są jej pozbawione.

3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych 
w środowisku świadczeniobiorcy, może być przyznana innym osobom wymagającym opieki, jeżeli rodzina, 
małżonek, wstępni i zstępni takiej pomocy nie mogą zapewnić.

§ 2. 1. Konieczność objęcia pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych potwierdza lekarz na 
zaświadczeniu lekarskim.

2. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobie w miejscu 
zamieszkania, uwzględniając rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną, warunki mieszkaniowe, sytuację 
rodzinną, materialną, uwarunkowania środowiskowe oraz wydolność opiekuńczą rodziny.

3. Celem świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest wsparcie 
w zaspokajaniu potrzeb związanych z zachowaniem należytego poziomu życia i zdrowia oraz prawidłowego 
funkcjonowania.

4. Zakres świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w oparciu 
o ocenę sytuacji bytowej i potrzeby wnioskodawcy.

§ 3. 1. Wydatki na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części 
lub w całości od świadczeniobiorcy , jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690 ze zm.). 

2. Przyjmuje się szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych zgodnie z poniższą tabelą:

 Wskaźnik odpłatności w % liczony wg kosztu usługi dla:
Dochód osoby samotnie gospodarującej 
albo osoby w rodzinie w % kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej

Osoby samotnie 
gospodarującej

Osób w rodzinie

do 150 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 150% do 200% 10 % 10 %
powyżej 200% do 250% 15 % 20 %
powyżej 250% do 300% 30 % 40 %
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powyżej 300% do 400% 50 % 60 %

powyżej 400% 100% 100%

3. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach potwierdzonych w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, 
osoba korzystająca z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może 
zostać zwolniona z ponoszenia opłat w części lub w całości ze względu na:

1) przewlekłą ciężką chorobę (osoba leżąca);

2) korzystanie z dodatkowych płatnych usług opiekuńczych bądź leczniczych;

3) konieczność ponoszenia płat za pobyt innego członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy 
społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

4) ponoszenie znaczących wydatków na leki, leczenie i rehabilitację;

5) zdarzenie losowe powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej;

6) wiek powyżej 75 lat i powyżej;

7) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie 
finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową rodzinną 
i mieszkaniową;

4. Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje na wniosek osoby 
uprawnionej, przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego.

§ 4. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosi 18 zł, natomiast koszt jednej godziny 
specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40 zł.Koszt świadczonych usług opiekuńczych waloryzowany 
będzie zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalną stawkę 
godzinową.

§ 5. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce–Nowinach za świadczone usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze nalicza miesięczną wysokość odpłatności ponoszoną przez 
świadczeniobiorcę w oparciu o ustaloną w  § 4 wartość za jedną godzinę świadczonej usługi, wskaźnik 
określony w § 3 ust. 1 oraz liczbę godzin zrealizowanych w miesiącu.

2. Należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszone przez osobę 
zobowiązaną do uiszczenia opłaty, wpłacane są do 10-go każdego miesiąca, po wykonaniu usługi, na konto 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach.

3. Nie pobiera się opłaty w miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 6. Traci moc Uchwała NR RG–IV/22/18 Rady Gminy Sitkówka–Nowiny z dnia 4 grudnia 2018 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 
oraz trybu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4217).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Sitkówka-Nowiny. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz.
1690.) Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki 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 ich pobierania.

W projekcie uchwały uwzględniono obowiązujące stawki godzinowe zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala
zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na
adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane.
Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub
częściowe z ponoszenia opłat doprecyzowany został w oparciu o doświadczenia wynikające ze
stosowania dotychczas obowiązującej uchwały w postępowaniach administracyjnych w
indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania usług i zwalniania z ponoszenia za nie
odpłatności.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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