
UCHWAŁA NR XXIV/177/12
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 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 (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem. 

2. Usługi określone w ustępie 1 w szczególności realizowane są przez: 

a. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego i czystości 
pomieszczeń w których przebywa, a przypadkach zamieszkiwania z rodziną, utrzymywania w czystości 
pomieszczenia zajmowanego przez podopiecznego, 

b. zabezpieczenie podopiecznemu posiłków ( w tym jednego gorącego posiłku dziennie), 

c. utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez podopiecznego, 

d. wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza, 

e. załatwianie spraw związanych z bieżącą organizacją życia, 

f. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem. 

§ 2. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „specjalistycznymi usługami” to usługi dostosowane do 
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, w szczególności w zakresie: 

a. Usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie, 

b. Pielęgnacji, 

c. Rehabilitacji fizycznej, 

d. Wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego. 

2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie 
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobie wymagającej 
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej 
pomocy zapewnić. 

3. Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na 
podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie w przypadku konieczności zapewnienia usług w formie pomocy 
sąsiedzkiej osobom zamieszkałym w odległych miejscach gminy, gdzie dojazd jest utrudniony. 

4. W przypadku świadczenia usług opiekuńczych na podstawie umowy cywilno-prawnej, koszt usługi ustala się 
indywidualnie biorąc pod uwagę zakres usług. 

§ 4. 1. Pomoc w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych przyznaje się na podstawie decyzji 
administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. 
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2. Decyzja, o której mowa w ustępie 1 określa okres na jaki usługi zostały przyznane, ich zakres, dzienny 
wymiar godzin, wysokość odpłatności oraz miejsce ich świadczenia. 

§ 5. 1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się według zasad określonych w tabeli 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Prawo do usług opiekuńczych nieodpłatnie przysługuje osobom osiągającym dochód na osobę w rodzinie nie 
przekraczający wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się na podstawie rzeczywiście ponoszonych kosztów usług, 
w wysokości 60% kosztu jednej godziny, liczonych na poziomie roku poprzedzającego dany rok budżetowy. 

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego 
„świadczeniobiorca” może być zwolniony w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas 
korzystania z usług, w szczególności ze względu na: 

a. Zdarzenia losowe, 

b. Poniesienia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych 
usług leczniczych i opiekuńczych, 

c. Gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest 
obłożnie chora. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu 
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 7. 

Opłata za usługi jest wnoszona przez osoby korzystające z usług do GOPS w Brudzeniu Dużym, lub 
przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, w terminie do 10 –tego dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży. 

§ 9. 

Traci moc uchwała Nr XIX/142/08 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2008 r. i uchwała 
zmieniająca nr XXIII/166/2012 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23.11.2012 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu 
ich pobierania. 

§ 10. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Eugeniusz Kaim
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust.1, pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym, 
specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. W myśl art. 50 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy o pomocy społecznej, rada 
gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb jego pobierania. 

Ośrodek Pomocy Społecznej biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia realizacji usług opiekuńczych 
zaproponował zmianę dotychczasowych uchwał, tj. Uchwały Nr XIX/142/08 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 
z dnia 30 grudnia 2008 r. i Uchwały nr XXIII/166/2012 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23.11.2012 r. 

Zmieniona uchwała w sposób bardziej szczegółowy określa zasady przyznawania i odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie. 
Zmiany te dotyczą tabeli odpłatności poprzez obniżenie % tejże odpłatności. Zaproponowane obniżenie dotyczy 
osób o niskim i średnim dochodzie, które stanowią największą grupę osób korzystających z usług. 
Dotychczasowa odpłatność stanowi dla tych osób zbyt duże obciążenie budżetu domowego, dlatego zasadne jest 
wprowadzenie uchwały z mocą od 1 stycznia 2013 r. 

Dokonano także urealnienia kosztu jednej godziny usługi. W związku z tym, że zmiany te dotyczą istotnych 
spraw, proponuje się przyjęcie nowych szczegółowych zasad w brzmieniu wyrażonym w projekcie tej uchwały. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/177/12

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 
Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi 
Usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze specjalistyczne 

Miesięczny dochód netto 
na osobę w rodzinie - % 
Kryterium dochodowego 
z art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej 

Osoby samotnie 
gospodarujące 

Osoby w gospodarstwach 
domowych 
wieloosobowych 

Osoby samotnie 
gospodarujące 

Osoby w gospodarstwach 
domowych 
wieloosobowych 

Do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 
Od 150,01% do 200% 10 15 15 20 
Od 200,01% do 250% 15 20 20 25 
Od 250,01% do 300% 20 25 25 30 
Od 300,01% do 350% 25 30 30 35 
Od 350,01% do 400% 30 35 35 40 
Od 400,01% do 500% 40 50 50 70 

Powyżej 500% 100 100 100 100 
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