
UCHWAŁA NR XIX/147/16
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 grudnia 2016 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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb 
ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016,
poz. 446 z późn.zm.),  art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
(Dz.U. z 2016r., poz. 930) Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwala, co następuje:

§ 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, 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwane dalej ,,usługami” dostosowane są do potrzeb osoby 
uprawnionej, wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 przysługują w miejscu jej zamieszkania.

§ 3. 1. Usługi są przyznawane są przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach 
Kościelnych, zwanego dalej Ośrodkiem na wniosek:

- osoby zainteresowanej,

- rodziny osoby zainteresowanej lub jej sąsiadów za zgodą osoby zainteresowanej,

- przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,

- pracownika socjalnego Ośrodka za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Usługi mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek informacji o osobie, która wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

§ 4. 1. Zakres usług i wymiar ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną, 
wiek oraz indywidualne potrzeby a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.

2. Wymiar i zakres przyznanych usług, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności określa się 
każdorazowo w decyzji administracyjnej.

§ 5. 1. Świadczenie usług jest odpłatne. Kwota miesięcznej odpłatności za wykonanie usługi wyliczana jest
w oparciu o tabelę, o której mowa w ust. 3 oraz liczbę przepracowanych godzin.

2. Ustala się cenę 1 godziny usług:

1) w dni robocze – w wysokości 13,00 zł.,

2) w dni wolne od pracy: soboty, niedziele i święta – w wysokości 15,00 zł.

3. Wysokość opłaty za usługi zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby samotnej lub samotnie 
gospodarującej, lub dochodu na członka rodziny w rodzinie korzystającej z usług i jest ustalona na podstawie zasad 
określonych w poniższej tabeli:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochód na osobę w stosunku do 
dochodu, o którym mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 
usług opiekuńczych

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 
usług opiekuńczych

osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Od 101 do 120% 10% 20%
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Od 121 do 150% 15% 25%
Od 151 do 180% 20% 30%
Od 181 do 200% 30% 40%
Od 201 do 250% 40% 50%
Od 251 do 300% 50% 60%
Od 301% 100% 100%

4. Odpłatność za usługi wnoszona jest bezpośrednio na konto bieżące Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych 
od 15 do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym świadczone były usługi lub bezpośrednio w kasie 
Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

5. Podstawę wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby 
świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

§ 6. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może być zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności
w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 
opiekuńczo wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno-leczniczej,

2) zdarzenia losowe, klęskę żywiołową lub ekologiczną,

3) gdy świadczeniobiorca lub więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

2. Zwolnienie w całości lub części z odpłatności za usługi albo odmowa zwolnienia następuje w drodze decyzji 
administracyjnej.

3. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
w przypadku śmierci osoby samotnej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/101/04  z dnia 23 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski
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