
UCHWAŁA NR 30/VI/2019
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 31 maja 2019 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 z opłat 
jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. 
poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1508;zm.:Dz.U.z 2015r. poz. 1310, z 2018r. poz. 1358,poz.1693, poz. 2192, poz.2354 
i poz. 2529 oraz z 2019r. poz. 271) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się 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 z opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie 
gminy Szulborze Wielkie.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób z terenu gminy Szulborze 
Wielkie przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szulborzu Wielkim. 

§ 3. Wysokość pełnej odpłatności za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
wynosi:

1) 17,60zł za usługi świadczone od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy;

2) 20,00za usługi świadczone w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

2. Poziom odpłatności za świadczone usługi określa poniższa tabela:

Dochód na osobę jako % kryterium 
dochodowego dla osób samotnie 
gospodarujących i dla osób 
w rodzinie określony zgodnie 
z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona 
od ceny usługi opiekuńczej 
i specjalistycznej usługi opiekuńczej 
dla osób samotnie gospodarujących

Wysokość odpłatności w % ustalona 
od ceny usługi opiekuńczej 
i specjalistycznej usługi opiekuńczej 
dla osób w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 100% do 170% 3% 7%

powyżej 170% do 200% 10% 20%

powyżej 200% do 250% 20% 30%

powyżej 250% do 300% 40% 50%

powyżej 300% do 350% 60% 70%

powyżej 350% do 400% 80% 90%

powyżej 400% 100% 100%
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§ 4. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat lub pracownika socjalnego, osoby korzystające 
z usług mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności na czas określony w przypadku:

1) korzystanie przez co najmniej dwie osoby w rodzinie z usług, w tym co najmniej jedna z nich z powodu 
przewlekłej choroby;

2) zdarzenia losowego;

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

4) znacznych wydatków na leki i leczenie (udokumentowane rachunkami,dowodami wpłat).

§ 5. Odpłatność za usługi wnoszona jest do kasy lub na konto Urzędu Gminy Szulborze Wielkie do 10 dnia 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym usługi zostały zrealizowane.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 96/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira
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