
 

 

                                     UCHWAŁA  Nr  XLV/423/06 

                                  Rady Gminy Świerklaniec 

                                  z dnia 24 lutego 2006 roku 

 
 

w sprawie: szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze , warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat. 

 

                      Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 , art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.1 , art.41 ust.1 , 

art.42 ustawy z dnia 8 marca 1991r o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity z 2001r, 

Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593) 

 

 

                                Rada Gminy Świerklaniec uchwala , co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Przyjąć szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługo opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała  Nr XXXIV/288/01 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 lutego 2001 roku 

w sprawie ustalania zasad zwrotu przez  świadczeniobiorców  wydatków poniesionych przez 

gminę za usługi opiekuńcze . 

 

§ 4 

 

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

Województwa Śląskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr  XLV/423/06  

                                                                                   z dnia 24 lutego 2006r.  

 

 

 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze , warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania 

tych opłat. 

 

§ 1 

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji 

administracyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu , na wniosek 

osoby zainteresowanej , członka rodziny , pracownika socjalnego lub lekarza , w oparciu o 

przeprowadzony wywiad środowiskowy. 

 

                   

§ 2 

 

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych  powinna przedstawić stosowne 

zaświadczenie lekarskie , a dla specjalistycznych usług opiekuńczych – zaświadczenie z 

określeniem szczegółowego zakresu. 

 

§ 3 

 

1. W rodzinnym wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny stwierdza , czy osoba 

wymaga udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych , albo czy są inne osoby , które mogą zapewnić w/w usługi. 

2. W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w wywiadzie środowiskowym 

stwierdza , czy rodzina jest w stanie zapewnić opiekę. 

3. Pracownik socjalny w wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj , zakres usług oraz 

ilość godzin jaka  będzie konieczna do zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby 

zainteresowanej , oraz ustala dochody osoby , bądź rodziny w celu określenia 

warunków odpłatności za świadczoną usługę . 

 

§ 4 

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobie w 

miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w 

rodzinie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zasady zwrotu i odpłatności przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi 

opiekuńcze . 

 

 

Dochód na osobę wg. 

Kryterium dochodowego 

określonego w art.8 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej 

w % 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od ceny usługi 

 

Osoby samotne i osoby 

samotnie gospodarujące 

 

Wysokość odpłatności w % 

ustalona od ceny usługi 

 

   Osoby w rodzinie 

    Do 100    %         

   

   101%  - 150%    

 

   151%  - 200%            

 

   201%  -  300%        

 

   301%  -   400%             

 

   powyżej 401 %                              

          Nieodpłatnie 

 

               10% 

 

               30% 

 

               40% 

 

              60% 

 

            100% 

             Nieodpłatnie 

 

                 20% 

 

                40% 

 

                60% 

 

                80% 

 

              100% 

 

§ 5 

 

1. W uzasadnionych przypadkach w szczególności ze względu na : 

 

a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym 

samym gospodarstwie domowym. 

b) Wystąpienia zdarzenia losowego . 

 

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona na jej wniosek lub wniosek 

pracownika socjalnego z odpłatności . 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 6 

 

Wykonawca pobiera odpłatność: 

- we własnym zakresie bezpośrednio od podopiecznego w wymiarze wynikającym z 

decyzji administracyjnej 

- ze środków własnych Ośrodka na podstawie wystawionego rachunku za świadczone 

usługi w wymiarze wynikającym z decyzji administracyjnej w rozliczeniu miesięcznym. 

 

 


