
 

Uchwala Nr XXI/140/2009 
Rady Gminy w Czernikowie    

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1  
Ustala się szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania, określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czernikowie. 

 
§ 3  

Traci moc uchwała Rady Gminy w Czernikowie Nr XX/103/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w 
sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz uchwała Rady Gminy w 
Czernikowie Nr XXVII/141/98 z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie zmiany odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze. 

 
§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik do uchwały Nr XXI/140/2009 
 
 
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 
§ 1  

1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, 
niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn. 

2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie 
samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w 
zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 

3. Usługi mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a 
rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

4. Usługi opiekuńcze dla osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 przysługują w miejscu jej 
zamieszkania. 

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak 
najdłużej osoby w jej naturalnym środowisku. 

 
§ 2  

1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego 
albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czernikowie. 

 
§ 3  

1. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność 
psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwość osoby 
niepełnosprawnej lub przewlekłe choroby. 

2. Usługi realizowane będą we wszystkie dni miesiąca tj. od poniedziałku do piątku. 
3. Usługi przyznaje się decyzją wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czernikowie. 
 

§ 4  
1. Zakres świadczonych usług dla osoby obejmuje: 
1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, 

jedzeniu, myciu i kąpaniu, 
2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie 

domowym, 
3) dostarczenie gotowych posiłków np. abonamentowych, 
4) przygotowanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zostaje sama oraz 

właściwe ich przechowywanie, 
5) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych 

zajmowanych przez osobę, 
6) utrzymanie w czynności bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie lub oddanie 

do punktu usługowego, 
7) zakup odzieży i obuwia, 
8) palenie w piecu, przynoszenie węgla, 



 

9) możliwość kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z różnymi instytucjami w tym z 
ośrodkiem pomocy społecznej, zakładem opieki zdrowotnej, 

10) w miarę możliwości kontakty z otoczeniem, 
11) inne wynikające z rozeznanych potrzeb. 

 
§ 5  

1. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 8 zł za 
godzinę usług. 

2. Do wnoszenia opłat za usługi obowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją 
kierownika GOPS w Czernikowie. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, na 
zasadach regulowanych w poniższej tabeli: 

 

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od wysokości stawki 
                                                usługi: 

Dochód  na  osobę  -
procentowe   kryterium 
dochodowe zgodnie z 
ustawą    o    pomocy 
społecznej 

osoby samotne osoby w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie 
101-120 5 10 
121-140 10 15 
141-160 15 20 
161-180 20 25 
181-200 25  30  

powyżej 201 100 100 
 

§ 6  
1. nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują usługobiorcom: 
1) którzy udokumentują zwiększone wydatki o 40% dochodów netto na: 

- leki, 
- środki opatrunkowe, 
- inne wydatki bytowe (z wyjątkiem opłat za czynsz) niepozwalające na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych,  
2) których dotknęły nieprzewidziane wypadki losowe. 

 
§ 7  

Opłaty za usługi regulowane są w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca, którego dotyczy należność. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 8  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie. 

§ 9  

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 


