
 

 

UCHWAŁA NR XV/136/2016 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

jak również tryb ich pobierania. 

2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres i miejsce ich 

świadczenia ustala się w oparciu o: 

a) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, 

b) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę, 

c) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza wydaną w formie 

zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Usługi przyznane świadczeniobiorcy mogą być wykonywane wyłącznie na jego rzecz. 

§ 2. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa poniższa tabela: 

Dochód w % do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w procentach za jedną godzinę usługi dla: 

osoby samotnie gospodarującej Osób w rodzinie 

do 100 bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej 100-150 5 15 

powyżej 150-200 10 20 

powyżej 200-300 20 30 

powyżej 300-400 45 70 

powyżej 400 - 500 70 95 

powyżej 500 100 100 
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2. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonanie usługi 

stanowi iloczyn ceny za jedną godzinę świadczenia usług (roboczogodzinę) ponoszoną przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Płoskini, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w ust. 1 

oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca. 

3. Cenę 1 godziny usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych ustala się jako równowartość 1 godziny minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, 

ogłoszonego w formie rozporządzenia Rady Ministrów. 

3. Odpłatność za usługi uiszczana jest na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini 

po wykonaniu usługi, z dołu za danym miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym wykonano usługi. 

§ 3. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności z tytułu świadczenia usług może być częściowo lub 

całkowicie zwolniona z tej odpłatności, w szczególności ze względu na: 

a) ponoszenie opłat za usługi opiekuńcze świadczone innym członkom rodziny; 

b) konieczność udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

co najmniej dwóm członkom rodziny; 

c) ponoszenie opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych oraz 

ośrodkach wsparcia; 

d) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków 

lub sprzętu rehabilitacyjnego; 

e) okoliczności wynikające z niepełnosprawności, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych 

lub klęski żywiołowej, 

f) gdy odpłatność za usługi stanowić będzie nadmierne obciążenie budżetu domowego dla osoby 

korzystającej z usług, 

g) gdy odpłatność za usługi niweczyłaby skutki udzielonej pomocy 

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/83/2004 Rady Gminy Płoskinia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 
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