
         

UCHWAŁA NR             /2020 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  

z dnia                2020 

 

 

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, a także trybu ich pobierania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 50 ust. 6 o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 (Dz. U. z  2019, poz. 1507 ze zm.) uchwala, 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, a także trybu ich pobierania na terenie Gminy Gołdap. 

 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

 

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych ustala 

się w wysokości 1/70 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w sposób określony      

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). 

 

§ 3. 1 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 

świadczeniobiorcom, których dochód netto na osobę samotną lub na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. (Dz. U. z  2019, poz. 1507 ze zm.) 

 

 2. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust.1 zwracają wydatki za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższą 

tabelą: 

 
 

Dochód osoby lub rodziny 

w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 

8 ustawy o pomocy społecznej, 

wyrażony w % 

Wysokość odpłatności 

wyrażona w % naliczana od 

kosztu jednej godziny usługi 

dla osoby samotnie 

gospodarującej   

Wysokość odpłatności 

wyrażona w % naliczana od 

kosztu jednej godziny usługi dla 

osoby w rodzinie  

Poniżej kryterium dochodowego nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100 % - 150 %  15% 20% 

powyżej 150 % - 200 %  20% 30% 

powyżej 200 % - 250 %  25% 40% 

powyżej 250% - 300 %  30% 50% 



powyżej 300 % - 350 %  35 % 60 % 

powyżej 350 % - 400 % 45% 70% 

powyżej 400 % - 450 % 65% 80% 

powyżej 450 % - 500 % 80% 90% 

Powyżej 500 % 100 % 100 % 

   

 

§ 4. Odpłatność miesięczna za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                       

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

ustalana jest w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, faktycznie zrealizowanych w danym miesiącu                          

i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszone przez osobę samotnie gospodarującą 

lub osobę w rodzinie. 

 

§ 5. W uzasadnionych przypadkach osoba objętą usługami opiekuńczymi może zostać 

częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi w szczególności ze względu na: 

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług z zakresu pomocy społecznej, 

b) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub                     

w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo -

rehabilitacyjnych,  

c) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby 

wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego,  

d) co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą, 

e) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, 

niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku 

zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej. 

 

§ 6. Opłata miesięczna za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez 

osobę, której przyznano usługi lub jej opiekuna, do kasy Ośrodka lub przelewem na rachunek 

bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/251/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2006r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 

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

 

§  8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

§  9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

 

          

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

      `  Wojciech Hołdyński 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyjątkiem 

usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym. 

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę 

obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług 

opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

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

pobierania. 

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej 

pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 

(tj. zapewnienia poprzez zakup niezbędnych produktów, przygotowywanie posiłków 

i karmienie), opiekę higieniczną (tj. mycie, pranie, sprzątanie itp.), zleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Ustawodawca definiuje specjalistyczne usługi opiekuńcze jako usługi dostosowane 

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala i zakres, okres 

i miejsce świadczenia. 

W sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej, w tym również 

zasada kierowania się w postępowaniu dobrem osób korzystających z pomocy. 

W przedstawionej uchwale proponuje się ustalenie wysokości kosztu jednej godziny usług 

opiekuńczych w wysokości 1/70 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w sposób 

określony w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.). Ponadto ulega zmianie naliczenie odpłatności za 

1 godz. usługi, tj. wysokość odpłatności będzie wyrażona w %,  naliczana odpowiednio 

od kosztu jednej godziny usługi. Określono również szczegółowe warunki częściowego                     

i całkowitego zwalniania z opłat i tryb pobierania opłat. 

 

 

 

 

 


