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UCHWAŁA NR XI/96/2011
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 stycznia 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust. 
6 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 
r. nr 189, poz. 1598) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 
ustawy o pomocy społecznej świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi 
takie świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, 
a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę lub inne 
uzasadnione przyczyny. 

§ 2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych mają: 

1. osoby samotne, 

2. osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji, 

3. rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu 
niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby. 

§ 3. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej rodziny oraz przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej. Usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po 
powzięciu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informacji o osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

§ 4. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać 
z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności 
kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi. 

§ 5. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej 
oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze 
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie 
GOPS na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pokoju. 
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§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, 
przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę higieniczną, 
zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu 
z otoczeniem. Zakres świadczonych usług określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 7. 1. Za świadczenie usług ponoszona jest odpłatność. 

2. Do wnoszenia opłaty za usługi zobowiązana jest osoba, której decyzją przyznano 
świadczenia lub jej przedstawiciel ustawowy, z majątku uprawnionego. 

3. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2 % najniższej 
emerytury brutto ogłoszonej w formie Komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

4. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2,5 % 
najniższej emerytury brutto ogłoszonej w formie Komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze 
Polskim. 

5. Obowiązujące stawki odpłatności wchodzą w życie od dnia obowiązywania waloryzacji 
emerytur i rent w każdym roku kalendarzowym. 

6. Dotychczasowe stawki obowiązują do dnia rozpoczęcia obowiązywania wysokości 
najniższej emerytury brutto w roku 2012, ogłoszonej w formie Komunikatu Prezesa ZUS 
w Monitorze Polskim. 

7. Wysokość opłaty za usługi opiekuńcze 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: 

 
Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 

opiekuńczych liczona od całkowitego kosztu 
1 godziny usług 

Dochód na osobę ustalony zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej/procentowe kryterium dochodu ustalone zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej Osoba samotna/samotnie 
gospodarująca 

Osoba 
w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
101 - 110 % 5 % 10 % 
111 - 130 % 10 % 20 % 
131 - 160 % 15 % 30 % 
161 - 180 % 20 % 40 % 
181 - 200 % 30 % 50 % 
201 - 230 % 40 % 60 % 
231 - 260 % 50 % 70 % 
261 - 300 % 70 % 80 % 
pow. 300 % 100 % 100 % 

8. Wysokość opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598) w zależności 
od dochodu 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: 
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Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone 
od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę 

dla: 
Dochód na osobę ustalony zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej/procentowe kryterium dochodu ustalone zgodniez ustawą 
o pomocy społecznej Osoba samotna/samotnie 

gospodarująca 
Osoba 

w rodzinie 
do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 % do 132,5 % 1,5 % 3,5 % 
powyżej 132,5 % do 165 % 3 % 7 % 
powyżej 165 % do 187,5 % 5 % 11 % 
powyżej 187,5 % do 220 % 7 % 15 % 
powyżej 220 % do 237,5 % 11 % 20 % 
powyżej 237,5 % do 255 % 15 % 25 % 
powyżej 255 % do 265 % 22,5 % 32,5 % 
powyżej 265 % do 275 % 30 % 40 % 

powyżej 275 % do 282,5 % 45 % 55 % 
powyżej 282,5 % do 290 % 60 % 70 % 
powyżej 290 % do 310 % 75 % 85 % 
powyżej 310 % do 330 % 90 % 100 % 

powyżej 330 % 100 % 100 % 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu 
wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej nadmiernie obciążenie finansowe, Kierownik GOPS w Pokoju biorąc pod 
uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, na wniosek osoby 
zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może częściowo lub całkowicie odstąpić od 
żądania takiego zwrotu. 

§ 9. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 

§ 10. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona 
jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 – tego każdego miesiąca z dołu na konto 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju. 

§ 11. Z wejściem w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVIII/154/2004 Rady 
Gminy w Pokoju z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jacek Gosławski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2011

Rady Gminy Pokój

z dnia 7 listopada 2011 r.

Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały nr XI.96.2011 

Zalacznik1.pdf

