
UCHWAŁA NR 193/XXXI/13 
RADY GMINY PRZYŁĘK  
z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591  
z późn. zm.1) oraz art.50 ust.6 i art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych zwanych dalej usługami przysługuje osobie samotnej, która  

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

2. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie 

może takiej pomocy zapewnić. 

3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego w oparciu o wywiad środowiskowych przeprowadzony przez pracownika socjalnego oraz 

dowody o dochodach i stanie zdrowia. 

§ 2. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc: w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; opiekę 

higieniczną; pielęgnację zalecaną przez lekarza; w miarę możliwości zapewnienie kontaktów  

z otoczeniem. 

§ 3. 

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej przyznającej usługi 
opiekuńcze określi zakres usług, ilość godzin, miejsce ich wykonywania oraz tryb pobierania opłat za 
usługi. 

2. Za świadczone usługi ponoszona jest odpłatność w wysokości 3,50 zł. za 1 godzinę w dni 
powszednie. 

§ 4. 

1.Usługi przyznaje się nieodpłatnie: 
a) osobie samotnej lub osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art.8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy 
społecznej; 
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie, określonego w art.8 ust.1 pkt.2. 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 
142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 
113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 88, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 



2. Osoby wymienione w ust. 1, których dochód przekracza kryterium dochodowe zobowiązane są do 
zwrotu wydatków za usługi na zasadach określonych w poniższej tabeli: 

Dochód na osobę w % wg kryterium 
dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny 
usługi dla: 

 
 

Osoby samotnie 
gospodarującej 

Osoby w rodzinie 

0 - 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
100% - 120% 5% 10% 
120% - 150% 10% 20% 
150% - 200% 30% 50% 
200% - 250% 50% 70% 
250% - 300% 70% 100% 
Powyżej 300% 100% 100% 
 

§ 5. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 

świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też 

niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej 

kierownik GOPS może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 6. 

Osoby, którym świadczone są usługi zobowiązane są do ponoszenia opłat za świadczone usługi oraz 
do dokonania opłaty w wysokości określonej decyzją na konto Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przyłęku Nr 52915700020050053096580001. 

Traci moc Uchwała Nr 205/XXIX/2005 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 lutego 2005 roku  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząc Rady Gminy  

 

Wojciech Szmajda 

 

 


