
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/214/17 

RADY GMINY SZCZANIEC 

z dnia 1 marca 2017 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 z opłat oraz trybu 

ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust 1 – 6 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczańcu zwanym w tekście uchwały ośrodkiem. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 

świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę zatrudnioną w ośrodku. 

3. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony 

jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej rodziny, ustalonej 

przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

4. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich 

świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo decyzja 

administracyjna. 

5. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby 

zainteresowanej oraz jej przedstawiciela ustawowego, a także członków rodziny lub sąsiadów, lekarza, 

pielęgniarkę środowiskową, pracownika socjalnego ośrodka, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. 

6. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po 

otrzymaniu przez ośrodek informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

7. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają 

osoby samotne, osoby samotnie zamieszkujące nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz 

rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku 

lub choroby. 

8. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są po wykonaniu usługi 

przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szczaniec wskazany na decyzji w terminie do 05 dnia 

miesiąca. 
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§ 2. 1. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium określonego w art. 8 ust. 1 

pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, przysługują usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

nieodpłatnie. 

2. Osobom oraz rodzinom, których dochód przekracza kryterium wskazane w ust. 1 przyznaje się usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze według zasad określonych w tabeli odpłatności, która stanowi 

załącznik do uchwały. 

§ 3. Kierownik ośrodka może na czas określony częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę 

z obowiązku ponoszenia odpłatności za powyższe usługi ze względu na: 

1) udokumentowany fakt ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub 

opłaty na leczenie; 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 

placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rehabilitacyjnej; 

3) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych; 

4) zdarzenie losowe. 

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na 

kwotę 30,00 zł.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. 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 z opłat oraz trybu ich pobierania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

 

Wiesława Sieńkowska 
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Załącznik 

do uchwały Nr XXXIX/214/17 

Rady Gminy Szczaniec 

z dnia 1 marca 2017 r. 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

przypadający na osobę w rodzinie. Kryterium 

dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2  

o pomocy społecznej 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od 

ceny usługi za jedną godzinę dla: 

osoby samotnie 

gospodarującej 
osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 115 % 5% 10% 

powyżej 115 % do 150 % 10% 15% 

powyżej 150 % do 190 % 15% 25% 

powyżej 190 % do 230 % 25% 40% 

powyżej 230 % do 280 % 50% 60% 

powyżej 280 % do 300 % 80% 90% 

powyżej 300 % 100% 100% 
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