
           
     
     UCHWAŁA NR XXX/373/04 
 Rady Gminy Kobierzyce 
 z dnia 26.08.2004 r. 
      
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania. 
 
Na podstawie art. ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym  ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 
11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) 
Rada Gminy Kobierzyce, uchwala co następuje: 
 
§ 1. 1. Decyzje o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , w 
których określa zakres, okres i miejsce świadczenia.  
2. W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych określa się 
wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo przyznaje się te 
świadczenia nieodpłatnie. 
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują 
nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
określonej art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 
 
§ 2. 1. Osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych składa w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek oraz przedstawia dokumenty 
stwierdzające dochód a osoba zamieszkująca z rodziną również dochody 
wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przedstawiają 
orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności inne  osoby przedstawiają zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług oraz ich zakres. 

 
§ 3. 1. Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w § 8 ust. 1 ustawy 
ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 
warunkach określonych poniżej: 
 
 



a) Świadczenia opłacane na podstawie tabeli j.n. za 1 godzinę opieki 
za usługi opiekuńcze 

 
Wysokość odpłatności za 
godzinę usługi- usługi opiekuńcze 

Dochód wg. Art.8 ust.1 
 
Ustawy o pomocy społecznej 
 
 

Dla osób  
samotnych  

Dla osób w 
rodzinie 

           Do 100 % kryterium        X          X 
           Od 101 do 150 %       10 %        15 % 
           Od 151 % do 200 %       20 %        25 % 
           Od 201 % do 250 %       30%        35% 
           Od 251% do 300 %       40 %        45% 
           Od 301% do 350 %        50%        55% 
           Powyżej 350%        100 %       100% 

 
b) Świadczenia opłacane na podstawie tabeli j.n. za 1 godzinę opieki za 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

Wysokość odpłatności za 
godzinę usługi – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód wg. Art.8 ust.1 
 
Ustawy 
o pomocy społecznej 
 
 

Dla osób  
samotnych  

Dla osób w rodzinie 

         Do 100 % kryterium        X          X 
           Od 101 do 150 %       15 %        20% 
          Od 151 % do 200 %       25 %        30 % 
          Od 201 % do 250 %       35%        40% 
           Od 251% do 300 %       45 %        50% 
           Od 301% do 350 %        55%        60% 
           Powyżej 350%        100 %       100% 
 
 
§ 4. 1.  O całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą się ubiegać osoby z 
powodu wielodzietności, zdarzeń losowych, konieczności ponoszenia opłat za 
członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce 
wychowawczej lub rehabilitacyjnej, ponoszenia znacznych kosztów za leki i 
leczenie oraz konieczności korzystania z więcej niż jednego świadczenia i 
innych przyczyn. 



2. W wyjątkowych przypadkach Kierownik GOPS może decyzją zwolnić z 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
 
 § 5. 1. Należność za usługi opiekuńcze naliczana jest na podstawie karty pracy 
opiekunek, potwierdzonej własnoręcznym podpisem świadczeniobiorcy. 
2.W przypadku wykonywanej pracy na podstawie umowy – zlecenia należność 
za wykonane usługi opiekuńcze nalicza się zgodnie z § 3. 
3.  Należność za usługi opiekuńcze za miniony miesiąc uiszcza osoba 
korzystająca z tych usług lub jej rodzina na konto GOPS do dnia 7 e-go 
następnego miesiąca. 
4.W przypadku niemożliwości dokonywania wpłat przez osoby o których mowa 
w pkt.3  wpłat należności dokonuje opiekun. 
 
§ 6. Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone przez 
lekarza obejmują czynności higieniczne, sanitarne,  gospodarcze, zaspokajanie 
codziennych potrzeb życiowych, zleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w 
miarę możliwości zapewnienie kontaktów podopiecznych ze środowiskiem. 
 
§ 7.  Kwota stanowiąca podstawę do odpłatności za usługi opiekuńcze podlega 
weryfikacji na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVII/194/97 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 7 
lipca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W związku z wejściem w życie Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 1 maja 
2004 roku Dz. U. Nr 64 poz. 593 wprowadzenie nowych zasad zwrotu 
wydatków za usługi opiekuńcze dla osób posiadających dochód powyżej 
kryterium ustawowego jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


