
 

 

UCHWAŁA NR III/26/2018 

RADY GMINY ADAMÓWKA 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków  

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1523), 

Rada Gminy Adamówka 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 z opłat, jak również tryb ich 

pobierania. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Adamówka ustala i organizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce. 

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 

o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym. 

§ 4. Osoby wnoszące opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na 

ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty na czas określony, ze 

względu na: 

1) długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z nią udokumentowane wydatki na leki i leczenie w zakładach 

opieki zdrowotnej z wyłączeniem zakupu usług w zakładach prywatnych, zakupu sprzętu ortopedycznego, 

materiałów do pielęgnacji stanowiących nie mniej niż 40% dochodu netto osoby lub osoby w rodzinie; 

2) poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej; 

3) koniecznością ponoszenia opłat za członka najbliższej rodziny, dotyczących pobytu w ośrodkach 

opiekuńczych, domach pomocy społecznej, lub ośrodkach wsparcia różnego rodzaju; 

4) konieczności korzystania, z co najmniej dwóch specjalistycznych usług opiekuńczych; 

5) występowania w rodzinie przynajmniej dwóch osób wymagających pomocy usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym przypadku tylko jedna podlega zwolnieniu. 
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§ 5. Podstawę opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi miesięczne 

rozliczenie przeprowadzonych godzin na podstawie kart pracy osoby świadczącej usługi (opiekunki), 

poświadczonej przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny. 

§ 6. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są wnoszone przez osobę korzystającą 

z usług na rzecz jednostki budżetowej wydającej decyzję organu Gminy i na konto wskazane w tej decyzji 

w terminie z dołu, do dnia 15 - dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę 

na podstawie miesięcznych kart pracy opiekunki potwierdzonych przez podopiecznego lub członka rodziny. 

§ 7. Nie pobiera się opłaty w przypadku zgonu podopiecznego, za dany miesiąc w którym zgon nastąpił. 

§ 8. Ustala się cenę 1 godziny usług opiekuńczych w kwocie 14,70 zł. 

§ 9. Ustala się cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 23,00 zł. 

§ 10. Ustala się tabelę odpłatności dla obu rodzajów świadczonych usług: 

1) osoby samotne 

% dochodu osoby samotnej w stosunku do dochodu 

określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona w stosunku  

do kosztu usługi, wyrażona w % 

Do 100 bezpłatnie 

Powyżej 100-125 5 

Powyżej 125-150 10 

Powyżej 150-175 15 

Powyżej 175-200 25 

Powyżej 200-225 35 

Powyżej 225-250 45 

Powyżej 250-300 60 

Powyżej300-375 75 

Powyżej 375-400 90 

Powyżej 400 100 

2) osoby w rodzinie 

% dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu 

określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona w stosunku 

do kosztu usługi, wyrażona w % 

Do 100 bezpłatnie bezpłatnie 

Powyżej 100-125 10 

Powyżej 125-150 20 

Powyżej 150-175 30 

Powyżej 175-200 40 

Powyżej 200-225 50 

Powyżej 225-250 60 

Powyżej 250-275 70 

Powyżej 275-300 80 

Powyżej300-375 90 

Powyżej 375 100 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamówka. 
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§ 12. Traci moc Uchwała Nr V/29/2017 Rady Gminy Adamówka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Jan Kyć 
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