
UCHWAŁA NR XXXVII/226/2013
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 
całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychiatrycznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r., 
poz. 594,645) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 poz. 182 i 509 )

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej rodziny lub przedstawiciela osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być 
przyznane z urzędu po uzyskaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej 
pozbawiona. 

2.  Zakres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zawarty jest w decyzji przyznającej świadczenie 
z uwzględnieniem rozeznanych potrzeb osoby ubiegającej się o usługi.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne jeśli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnej 
przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 

2.  Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, pokrywają koszty świadczonych usług wg stawek 
określonych w tabeli odpłatności stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

3.  Osoby, o których mowa w ust. 2, pokrywają koszty za godziny faktycznie sprawowanych usług. 

4.  Osoba korzystająca z usług wnosi opłaty za usługi w terminie do dnia 25 dnia następnego miesiąca, w którym wykonana była usługa. Sposób 
wnoszenia i wysokość opłaty określa decyzja przyznająca usługi. Nieuiszczone opłaty podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym.

§ 4. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej oraz specjalistycznej usługi opiekuńczej świadczonej przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pęczniewie ustala się na kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). 

§ 5. 1. Dopuszcza się możliwość zmiany kosztu jednej godziny usług w przypadku zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2.  Kryterium zmiany kosztu jednej godziny usługi stanowi iloraz minimalnego wynagrodzenie miesięcznego w danym roku kalendarzowym 
oraz średniorocznej liczby godzin pracy w miesiącu (w zaokrągleniu do pełnych złotówek).

§ 6. W drodze decyzji administracyjnej można zwolnić całkowicie lub częściowo od opłat za usługi opiekuńcze, a także za specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, na czas określony za względu na: 

1) Konieczność ponoszenia wysokich kosztów: 

a) leczenia i rehabilitacji, 

b) zakupu środków opatrunkowych i higienicznych, 

c) opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu członka rodziny w domu pomocy 
społecznej i leczniczo – rehabilitacyjnych.

2) Więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagająca pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych. 

3) W innych uzasadnianych przypadkach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/104/2004 Rady Gminy Pęczniew z dnia 08 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opat, jak również tryb ich pobierania. 
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

Jerzy Zych
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/226/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 23 października 2013 r.

TABELA ODPŁATNOSCI ZA USŁUGI OPIEKUNCZE ORAZ SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w % w stosunku do 
kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od kosztów usługi (ilość godzin) 
w procentach gospodarstwo domowe jednoosobowe 

Wysokość odpłatności liczona od kosztów usługi (ilość godzin) 
w procentach gospodarstwo domowe wieloosobowe

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

101% do 150% 2% 5%

151% do 200% 4% 7%

201% do 250% 8% 15%

251% do 300% 15% 25%

301% do 350% 30% 40%

351% do 400% 40% 60%

401% do 450% 50% 70%

451% do 500% 70% 90%

powyżej 501% 100% 100%
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