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Poz. 4807
UCHWAŁA NR 30/IV/2019
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 14 marca 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11,
art. 50 ust. 6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508,
ze zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i opłatności 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 trybu
ich pobierania w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 126/XVI/2005 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Caliński
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 30/IV/2019
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 14 marca 2019 roku

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 trybu ich pobierania.
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej
usługami opiekuńczymi, przysługuje:
1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, czy niepełnosprawności

wymaga

pomocy innych osób a jest jej pozbawiona,
2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
2. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w
dni robocze.
3. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
2) opiekę higieniczną,
3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,
4) zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktu z otoczeniem
4. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych, okres i miejsce świadczenia ustalany jest w
zależności od sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielona.
5. Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby
zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego, a także pracownika socjalnego za zgodą
osoby zainteresowanej.
6. Do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycz- nych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niezbędne jest zaświadczenie
wydane przez lekarza, w którym ze względu na stan zdrowia określono rodzaj i ilość
zaleconych usług opiekuńczych.
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń- czych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą wykonywane przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń
lekarskich.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 4807

8. W zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nie wchodzą:
1) czynności,

które

nie

są

związane

bezpośrednio

z

funkcjonowaniem

świadczeniobiorcy w środowisku, w szczególności porządkowanie pomieszczeń, w
których prowadzona jest działalność gospodarcza lub w których funkcjonują inni
domownicy lub lokatorzy;
2) prace ogrodnicze;
3) prace porządkowe po remontach, w budynkach gospodarczych i w innych obiektach, w
których świadczeniobiorca nie zamieszkuje;
4) usługi na rzecz członków rodziny świadczeniobiorcy lub jego gości;
5) zabiegi wymagające kwalifikacji medycznych;
6) zabiegi rehabilitacyjne.
9. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uzależniona
od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu przypadającego na osobę
w rodzinie.
10. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub
dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego
ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz osobom samotnym
powyżej 90 roku życia.
11. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze według procentowego
wskaźnika odpłatności, ustalonego w decyzji na zasadach określonych w poniższej tabeli:
Wysokość dochodu w procentach
w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej

Procentowy wskaźnik odpłatności liczony
w stosunku do ceny jednej godziny usług
opiekuńczych
dla osoby samotnie
dla osoby
gospodarującej
w rodzinie

powyżej 100% do 150%

15%

powyżej 150% do 200%

20%

powyżej 200% do 250%

30%

powyżej 250% do 300%

40%

powyżej 300% do 350%

50%

powyżej 350% do 400%

65%
100%

20%
30%
40%
50%
60%
75%
100%
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z tym, że kwota dochodu po wniesieniu opłaty
za usługi nie może być
niższa niż 200%
kryterium dochodowego

12. Cenę jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę równą 0,75% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
13. Kwotę opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn
ceny jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, faktycznej
liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca oraz procentowego wskaźnika odpłatności,
ustalonego dla danego świadczeniobiorcy.
14. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi
na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście w okresach
miesięcznych z dołu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w
którym wykonano usługę.
15. Należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
16. Odstępuje się od dochodzenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy, będącego osobą samotną.
W pozostałych przypadkach obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na usługi spoczywa
na:
1) spadkobiercy osoby, która korzystała z usług opiekuńczych – z masy spadkowej,
2) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby, która korzystała z usług opiekuńczych,
gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt.1.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty za świadczone
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiłoby dla osób zobowiązanych
nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia tych opłat, na ich wniosek lub na
wniosek pracownika socjalnego mogą zostać z nich zwolnione okresowo lub całkowicie, w
szczególności ze względu na:
1) konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie
domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle
chorej,
2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług – usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
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3) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy
społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
4) stałe, niezbędne i uzasadnione wydatki związane z procesem leczenia i rehabilitacji, z
zakupem leków, artykułów higieniczno-pielęgnacyjnych, ponoszenie których
zagrażałoby egzystencji świadczeniobiorców,
5) poniesienie strat w wyniku zdarzenia losowego.
Zwolnienie z opłat za usługi z powodów wymienionych w pkt 1 i 2 może dotyczyć jednej osoby
bądź jednej formy usług. Zwolnienie z opłat nie dotyczy osób zobowiązanych są do ponoszenia
100% odpłatności.

