
UCHWAŁA NR XLVIII/378/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust.1 pkt. 11 i art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernica 
uchwala co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w oparciu o niniejszą uchwałę oraz ustawę 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U z 2018 r., poz.1508 ze zm.) zwaną dalej u.o.p.s.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. 

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 
o których mowa w art.50 ust.1 i ust 2 u.o.p.s., w zakresie określonym w art. 50 ust. 3, ust. 4 i ust.5 u.o.p.s.

§ 4. 1. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1,8% najniższej emerytury ogłoszonej 
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 2 % najniższej emerytury 
ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”.

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn liczby godzin usług 
świadczonych w danym miesiącu i kosztu usługi za jedną godzinę, o którym mowa w ust. 1 lub 
ust. 2 z zastosowaniem wskaźnika odpłatności określonego w § 5 ust.2.

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, w terminach ustalonych w decyzji przyznającej usługi.

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nieodpłatnie przysługują osobom, których dochód 
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 lub 2 u.o.p.s.

2. Osoby nie spełniające kryterium, o których mowa w ust.1 zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wysokości ustalonej w zależności od 
posiadanego dochodu na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Procentowy wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usług dla:Procentowy dochód wyrażony 
w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego 
w art.8 ust 1 pkt 1 u.o.p.s 

osób samotnych
 i samotnie gospodarujących

osób w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 5 10
powyżej 150% do 200% 10 20
powyżej 200% do 250% 20 30
powyżej 250% do 275% 30 40
powyżej 275% do 300% 40 50
powyżej 300% do 325% 60 70
powyżej 325% do 350% 80 90
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powyżej 350% 100 100
§ 6. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być częściowo lub 

całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową korzystającej z usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo- 
wychowawczej lub leczniczo- rehabilitacyjnej,

3) istnienie choroby lub niepełnosprawności powodującej wzrost kosztów utrzymania związany z ponoszeniem 
wydatków na leki, leczenie, rehabilitację, potrzebę zapewnienia całodobowej opieki lub pielęgnacji drugiej 
osoby.

4) korzystania z innych płatnych usług związanych z chorobą lub niepełnosprawnością.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/206/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz.1508.ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, 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 od
opłat, jak również tryb ich pobierania. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Czernica realizuje je Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być
przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach usług opiekuńczych świadczona jest pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji zalecanej przez lekarza,
a także w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu
zamieszkania osób potrzebujących a ich celem jest zapewnienie możliwości funkcjonowania osoby we
własnym domu. Usługi opiekuńcze są odpłatne dla osób, których miesięczna wysokość dochodu przekracza
kryterium ustawy o pomocy społecznej.

Obecnie w obrocie prawnym znajduje się Uchwała Rady Gminy Czernica z 30 sierpnia 2004r. Nr
XVI/206/2004 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podjęcie nowej uchwały ma na celu ustalenie nowych warunków i zasad w zakresie odpłatności
mieszkańców gminy za korzystanie z usług opiekuńczych, a w szczególności mieszkańców o niższych
dochodach. Proponowane warunki odpłatności są korzystniejsze od dotychczas obowiązujących i przewidują
dla korzystających z usług niższą odpłatność za jedną godzinę świadczonych usługi, która stanowi procentową
wartość kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W uchwale
z dnia 30 sierpnia 2004 r. pełna odpłatność za jedną godzinę usług wynosiła 2 % najniższej emerytury,
proponowana zakłada 1,8 % najniższej emerytury za pełną godzinę usług. W przypadku specjalistycznych usług
opiekuńczych koszt jednej godziny usług wynosił 2,1 % najniższej emerytury, obecna zakłada 2 % najniższej
emerytury. Ww. zmiany wprowadzają także inne od obowiązującej uchwały procentowe progi dochodowe, od
których wyliczana jest odpłatność dla osoby korzystającej z usług. W proponowanej uchwale zakłada się
w zależności od posiadanego dochodu dziewięć progów dochodowych. Na korzyść osób korzystających z usług
został również obniżony we wszystkich grupach dochodowych procentowy wskaźnik odpłatności za jedną
godzinę świadczonych usług.

W projekcie uchwały zgodnie z zapisami art. 50 ust. 6 ustawy obok szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określono również szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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