
 

 

UCHWAŁA NR IV/24/2015 

RADY GMINY DOMANICE 

z dnia 21 stycznia 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 1, 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Domani-

ce uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny-

mi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobiera-

nia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Domanicach. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/74/2004 Rady Gminy Domanice z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie 

odpłatności przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Halina Kolo 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 4174



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 

Rady Gminy Domanice 

z dnia 21 stycznia 2015 r. 

 

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  

jak również tryb ich pobierania 

§ 1. Zasady przyznawania usług 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, przeznaczona jest dla 

mieszkańców Gminy Domanice, spełniających wymagania określone w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). 

2. Prawo do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawane jest w formie  

decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach, określającej 

wymiar i zakres świadczonych usług, obowiązującą cenę godziny usług, wysokość odpłatności ponoszonej 

przez świadczeniobiorcę za jej wykonanie, oraz okres na jaki przyznano świadczenie. 

3. Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. 

4. Wymiar i zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy i jego sytuacji 

rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

5. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, 

a także z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

6. Usługi opiekuńcze świadczone są przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb, przy czym koszt  

godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie. 

§ 2. Koszt i warunki odpłatności za usługi 

1. Świadczenia w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej 

się o przyznanie takiej pomocy. 

3. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryte-

rium dochodowego lub równe jest kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone są nieod-

płatnie. 

4. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie obowiązującej ceny za jedną godzinę świad-

czenia usług tzw. roboczogodzinę. 

5. Cena miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn ceny, wskaźnika odpłatności określo-

nego w procentach, o którym mowa w tabeli w ust. 4 oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca. 

6. Cenę jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 

15,00 zł (słownie: piętnaście złotych). 

7. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala się według zasad określonych 

w poniższej tabeli: 

Tabela 

określająca odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust 3-13 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w % w stosunku 

do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy 

Wysokość odpłatności w %  

ustalona od ceny usługi 

Osoby samotne 

i samotnie gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

powyżej 100% do 200% 40% 50% 

powyżej 200% do 300% 60% 75% 

powyżej 300% 100% 100% 
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§ 3. Zwolnienie z opłat za usługi 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na wniosek lub z urzędu zostać 

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

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku 

wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo – rehabilitacyjnych, 

3) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków 

lub sprzętu rehabilitacyjnego, 

4) wymaganie przez co najmniej dwie osoby w rodzinie udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą, 

5) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci 

członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej. 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności podejmuje Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się na okres sześciu miesięcy. 

§ 4. Tryb pobierania należności za usługi 

Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wpłaca 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Domanicach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym usługa była wykonana na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej usługi oraz mie-

sięcznego zestawienia wykonanych usług określających kwotę odpłatności. 
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