
UCHWAŁA NR III/14/2018
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 29 listopada 2018 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 ( tekst jedn. Dz.U 
z 2018 r. poz. 994)1)   oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1508 i 1693 ) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala się co następuje:

§ 1. Pomoc społeczna  w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
wykonywanych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy przysługuje:

1) osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona;

2) osobie która wymaga  pomocy innych osób , a rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek , wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują zakres następujących czynności:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

2) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy , czystości 
pomieszczeń, w których przebywa,

3) zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie);

4) załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją życia codziennego świadczeniobiorcy;

5) zapewnienie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym w miarę możliwości.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację 
materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarza pierwszego 
kontaktu wskazującego na konieczność sprawowania  pomocy  osoby drugiej  w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 
sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarza 
specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj schorzeń.

§ 4. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest 
uzależniona od: zgłoszonych  potrzeb świadczeniobiorcy , warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej 
i materialnej,  rodzaju schorzenia, możliwości rodziny, co do zapewnienia opieki oraz możliwości ich 
realizacji, oraz  od możliwości finansowych i organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Polskiej Cerekwi .

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie w przypadku, gdy 
dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w jej rodzinie nie przekracza kryteriów, które określono 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 6. Wysokość opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik Nr 1 do 
Uchwały.

§ 7. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, może być stale lub okresowo  zwolniona od opłat  w przypadku:

1) wnoszenia opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 
placówce rehabilitacyjno - leczniczej lub innej placówce;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z  2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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2) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

3) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość prowadzi do znacznego 
pogorszenia sytuacji materialnej  związanych m.in.:

a) z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu

4) gdy, w rodzinie więcej niż jedna osoba wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 8. 1. Pełen koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 13,70 złotych.

2. Coroczna waloryzacja kosztu jednej godziny usług opiekuńczych następować będzie na podstawie 
„minimalnej stawki godzinowej”- minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi o której mowa 
w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 847) począwszy od 1 stycznia danego roku.

§ 9. Koszt odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie ulegnie 
zmianie w ciągu danego roku, jeżeli zmiana wysokości kwoty miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy 
nie przekroczy 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, co zostało określone w art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej.

§ 10. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie 
i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej 
Cerekwi .

§ 11. Traci moc uchwała Nr XVII/144/2004  Rady Gminy w  Polskiej Cerekwi  z dnia  29 grudnia 2004  r. 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polskiej Cerekwi.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko
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Załącznik do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 29 listopada 2018 r.

Za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polskiej Cerekwi opłaty ustala się wg poniższej tabeli.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wysokość  odpłatności
W relacji  do cen usług w procentach  liczona  od  kosztu  

1 godziny 

Miesięczny dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub 
osoby w rodzinie w stosunku 
procentowym do kryterium 
dochodowego określonego 
w art.8 ustawy o pomocy 

społecznej

dla  osoby  samotnie  
gospodarującej

 dla osoby w rodzinie 

                           do 100 %     Bezpłatnie Bezpłatnie 
powyżej  100 % do 125 %  10 % 15 %
powyżej  125 % do 150 % 15 % 20 %
powyżej  150 % do 200 % 25 % 30 %
powyżej  200 % do 250 % 30 % 40 %
powyżej  250 % do 300 % 50 % 60 %
powyżej  300 % do 350  %                 70 % 100 %
Powyżej  350 %                100 % 150 %
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