
UCHWAŁA NR 11/16/2018 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 3 grudnia 2018r.

w sprawie: 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizuje i 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane 
nieodpłatnie lub za odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu w rodzinie na 
zasadach określonych w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

2. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a 
których dochód jest niższy niż określony w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie 
zwolnione z opłat za te usługi.

§ 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje o przyznaniu usług 
opiekuńczych w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy, w której określa wysokość 
odpłatności bądź też świadczenie przyznaje nieodpłatnie.

§ 4. Całkowity koszt świadczenia za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych wynika z kalkulacji kosztów roboczogodziny ustalonej Zarządzeniem 
Kierownika GOPS wydawanym jeden raz w roku po uwzględnieniu rzeczywistych kosztów 
poniesionych w związku ze świadczonymi usługami w poprzednim roku.

§ 5. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
określa się na podstawie kosztu 1 godziny pomnożonej przez procentowy wskaźnik wynikający z 
tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Opłatę za świadczenie usług opiekuńczych należy wpłacać po wykonaniu usługi do 10 
dnia następnego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

§ 7. Na wniosek osób wymienionych w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej można częściowo lub całkowicie zwolnić z ustalonej odpłatności, w sytuacji:

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług -  po poprzednim przedstawieniu 
dowodu zapłaty za usługę;

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej 
lub w ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co 
najmniej jedna jest obłożnie chora;



4) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 40% 
dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług;

5) udokumentowanego zdarzenia losowego.

§ 8. Zwolnienie, o którym mowa w § 7 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy w roku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/140/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 
2009r. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej - „ 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 
zwolnieni od opłat, jak również tryb ich pobierania.”

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem i przysługują:

1) osobie samotnej , która z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona;

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Całkowicie zwolnione z opłat za usługi są osoby samotne, których dochód kształtuje się 
poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 
tj. kwoty 701 zł dla osoby samotnej oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę jest niższy 
aniżeli 528 zł. Inne osoby spełniające kryteria do przyznania pomocy w formie usług 
opiekuńczych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą stanowiąca załącznik do niniejszej 
uchwały.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby ustalenia kosztu godziny usług 
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, który odpowiadał będzie rzeczywistym 
kosztom zatrudnienia opiekunki środowiskowej. Koszt zatrudnienia opiekunki środowiskowej 
w 2017 r. wynosił 34.254, lOzł -  podzielony przez wymiar czasu pracy stanowi kwotę 17,13 zł. 

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.


