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UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY PRZESMYKI
z dnia 21 lutego 2019 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, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 9941)) w związku z art. 17 ust 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 15082)) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się 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 tryb
ich pobierania.
§ 2. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług uwzględnia się:
1) rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną osoby, na rzecz której mają być świadczone usługi,
2) warunki mieszkaniowe,
3) sytuację rodzinną i materialną,
4) uwarunkowania środowiskowe,
5) wydolność opiekuńczą rodziny.
§ 3. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się za
odpłatnością zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochód w % stosunku do kryterium Wysokość odpłatności w % dla
Wysokość odpłatności w %
dochodowego osoby lub rodziny osoby samotnie gospodarującej
dla osoby w rodzinie
zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy
społecznej
do 100 %
nieodpłatnie
nieodpłatnie
od 101% do 200%
10%
25%
od 201% do 300%
30%
40%
od 301% do 400%
60%
80%
powyżej 400%
100%
100%
1) zmiany:
2) zmiany:

poz. 1000,1349,1432.
poz. 1693,1358,2192,2529,2354 oraz z 2015r. poz.1310
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§ 4. 1 Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze, może zostać częściowo zwolniona od opłat w przypadku:
1) konieczność ponoszenia dużych kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub
stosowania specjalistycznej diety;
2) konieczność sprawowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nad więcej niż jedną
osobą w tym samym gospodarstwie domowym;
3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub
innej placówce zapewniającej całodzienny pobyt;
4) Inne trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków ich rodzin, w tym zdarzenia losowe,
klęska żywiołowa lub ekologiczna
2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi może
zostać całkowicie zwolniona od opłat w przypadku jednoczesnego występowania więcej niż jednej z przesłanek
określonych w ust.1, oraz w przypadku osiągnięcia wieku 90 lat.
§ 5. Nie podlegają zwrotowi wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc,
w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.
§ 6. 1. Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych ustala się w wysokości
minimalnej stawki godzinowej tj. minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia
lub świadczenia usług, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Kwota będzie waloryzowana co roku w przypadku wzrostu minimalnej
stawki godzinowej.
2. Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się
w wysokości 150% minimalnej stawki godzinowej tj. minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Kwota będzie waloryzowana co roku
w przypadku wzrostu minimalnej stawki godzinowej.
§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osoby
zobowiązane lub osoby zobowiązane do alimentacji, raz w miesiącu bezpośrednio na rachunek bankowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach do dnia 15-tego każdego miesiąca po wykonaniu
usług.
§ 8. Traci moc uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 4 stycznia 2019r. 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, jak również trybu ich pobierania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Skolimowski

