
 

 

UCHWAŁA Nr XLI/233/2013 

RADY GMINY PRUSZCZ 

z dnia 25 września 2013 r. 

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 szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2013 poz. 182 i poz. 509) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zwanych dalej w uchwale „usługami opiekuńczymi”, przysługują 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 przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie 

mogą takiej pomocy zapewnić.  

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym.  

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.  

6. Liczba godzin i zakres przyznanych usług opiekuńczych winna uwzględniać stan zdrowia, wiek, 

niepełnosprawność, sprawność fizyczną i psychiczną osoby objętej tą formą pomocy, a także możliwości 

pomocy ze strony rodziny; wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych oraz możliwości 

pomocy społecznej. 

 

§ 2.1. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego 

albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych może być 

udzielona z urzędu.  

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu.  

3. Usługi opiekuńcze będą świadczone, w zależności od potrzeb, w każdy dzień tygodnia od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, z wyłączeniem niedziel, świąt i dni wolnych od pracy. 

 

§ 3.1. Zakres usług opiekuńczych, obejmuje:  

1) usługi gospodarcze, które winny zapewnić w szczególności:  
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a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu 

się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,  

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,  

c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,  

d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama 

oraz właściwe ich przechowywanie,  

e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę 

zainteresowaną,  

f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,  

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,  

h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,  

i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,  

j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.,  

k) zapewnienie innych rozeznanych potrzeb osoby zainteresowanej, z wyłączeniem usług polegających na 

pracach na wysokościach; 

2) usługi pielęgnacyjne, które winny zapewnić, w szczególności:  

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od 

indywidualnych potrzeb,  

b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza (niewymagająca 

interwencji medycznej), w tym: podstawowa zmiana opatrunków, zapobieganie odleżynom w sposób 

zalecany przez lekarza,  

c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc 

w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających; 

3) specjalistyczne usługi opiekuńcze winny zapewnić, w szczególności:  

a) rehabilitację fizyczną zleconą przez lekarza,  

b) wsparcie specjalistyczne w zależności od indywidualnych potrzeb tj. pedagogiczne, terapeutyczne oraz 

inne wynikające z rozeznanych potrzeb. 

 

§ 4. Koszt 1 godziny (60 minut) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się na 

kwotę 10,00 zł. brutto. 

 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej 

(osoby w rodzinie) na zasadach niżej określonych:  

1) Określa się wysokość procentowej stawki opłat za usługi opiekuńcze w przypadku osób samotnie 

gospodarujących, która uzależniona jest od ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie 

gospodarującej:  

a) do 100% ustawowego kryterium dochodowego - usługi opiekuńcze nieodpłatne,  

b) od 101% - 200% ustawowego kryterium dochodowego - 5% na godzinę,  

c) od 201% - 300% ustawowego kryterium dochodowego - 10% na godzinę,  

d) od 301% - 400% ustawowego kryterium dochodowego - 15% na godzinę,  

e) od 401% - 500% ustawowego kryterium dochodowego - 20% na godzinę,  

f) powyżej 500% ustawowego kryterium dochodowego - 100% na godzinę; 

2) Określa się wysokość procentowej stawki opłat za usługi opiekuńcze w przypadku osób wspólnie 

zamieszkałych przy rodzinie, która uzależniona jest od ustawowego kryterium dochodowego dla rodziny:  

a) do 100% ustawowego kryterium dochodowego - usługi opiekuńcze nieodpłatne,  

b) od 101% - 200% ustawowego kryterium dochodowego - 10% na godzinę,  

c) od 201% - 300% ustawowego kryterium dochodowego - 20% na godzinę,  

d) od 301% - 400% ustawowego kryterium dochodowego - 30% na godzinę,  

e) od 401% - 500% ustawowego kryterium dochodowego - 40% na godzinę,  

f) powyżej 500% ustawowego kryterium dochodowego - 100% na godzinę. 

 

§ 6.1. Podstawą wnoszenia opłat za usługi opiekuńcze jest miesięczna karta pracy wystawiona na osobę 

zainteresowaną na podstawie decyzji o przyznaniu tej formy pomocy, potwierdzona podpisem tej osoby lub 

członka rodziny o wykonaniu usługi.  

2. Opłaty za usługi opiekuńcze osoba zainteresowana wpłaca do 25 go każdego następnego miesiąca, za 

miesiąc ubiegły. Należność za usługi opiekuńcze osoba zainteresowana dokonuje na podstawie kwitariusza 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3073



przychodów wystawionego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu, który 

dokona wpłaty na rachunek Urzędu Gminy w Pruszczu. 

 

§ 7.1. W wypadkach uzasadnionych, sytuacją osobistą, zdrowotną, dochodową i rodzinną osoby 

zainteresowanej, a w szczególności:  

1) nagłego pogorszenia stanu zdrowia; 

2) wnoszenia opłat za pobyt innego członka ów) rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, lub 

innej placówce opiekuńczej; 

3) bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, śmierci członka rodziny, strat materialnych 

poniesionych w wyniku zdarzenia losowego i innych zdarzeń, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację 

osoby zainteresowanej.  

- osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego 

lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności za usługi przez okres ich 

świadczenia. 

2. Wniosek o zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze składa się do Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

3. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu od opłat lub odmowie częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze, wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 9. Traci moc uchwala Rady Gminy Pruszcz Nr XXV/147/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od 01 stycznia 2014 roku.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Zbigniew Jagła 
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