
 

 

                                                                                                        

 

 

 

UCHWAŁA   NR  VI/ 28/2015 

RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH 

z dnia   26 marca 2015r 

 

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 od opłat, jak również trybu ich pobierania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U z 2013 roku poz. 594 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 6. ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada   Gminy  w   Janowicach  Wielkich  

uchwala, 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 odpłatności za usługi opiekuńcze a także trybu ich pobierania. 

 

§ 2 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje 

osobom, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

i w zakresie tam określonym.  

 

§ 3 

1. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się 

w zależności od posiadanego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, 

w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie  

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 

ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 10,00 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 

14,50 zł. 

3. Ustala się następujące zasady odpłatności: 

 

Procentowy wskaźnik dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub osoby w rodzinie liczony w stosunku do 

kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o 

pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności w % 

ustalona w stosunku do ceny 

usługi 

Osoba 

samotnie 

gospodarująca 

Osoba  

w rodzinie 

1 2 3 

Do 100%  Nieodpłatnie  Nieodpłatnie  

Od 101% do 150% 20% 30% 

Od 151 do 200% 40% 50% 

Od 201% do 250 % 50% 60% 

Od 251% do 300% 70% 80% 

Powyżej 300% 100% 100% 

 



 

 

4. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny,  

o której mowa w ust. 2, wskaźnika odpłatności, o którym mowa w ust. 3 oraz liczby 

godzin świadczonych usług w ciągu danego miesiąca. 

 

§ 4 

Osoba, na rzecz której przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może 

być częściowo lub całkowicie zwolniona na czas określony z ponoszenia odpłatności za 

przedmiotowe usługi w przypadku: 

1. obciążenia obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu 

pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce opiekuńczej,  

2. korzystania z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, 

3. wystąpienia zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację majątkową osoby 

uprawnionej do usług opiekuńczych. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr XXV/111/2005 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 01 kwietnia 2005 

roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

i trybu ich pobierania.  

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Janowice  Wielkie.  

 

§ 7 

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

Województwa  Dolnośląskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych o niskim statusie 

ekonomicznym, wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu to jedna 

 z wielu kwestii społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. 

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, iż 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. 

 

Art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U z 2013 

roku poz. 594 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych 

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

 

Podstawę niniejszego projektu uchwały wskazuje art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163), zgodnie z którym 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 zwolnienia od opłat, 

jak również tryb ich pobierania. 

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały spowodowana jest koniecznością uregulowania nowych zasad 

ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz uszczegółowienia 

trybu pobierania opłat, a także warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności za 

usługi opiekuńcze, a także podyktowany koniecznością określenia w  w/wym. uchwale kosztu 1 godziny 

świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Wysokość opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą ponieść osoby z 

nich korzystające, obliczana jest w odniesieniu do tego  czy i w jakim stopniu dochód rodziny lub osoby 

samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 cytowanej wyżej 

ustawy o pomocy społecznej. 

Uchwała określa nowe progi procentowe, według których naliczane są opłaty. Zmiana ta ma na celu 

dostosowanie kwot odpłatności do możliwości finansowych osób, na rzecz których świadczone są usługi 

opiekuńcze. Odnosząc się do potrzeb osób i rodzin w powyższym zakresie Gmina Janowice Wielkie 

realizuje zadania świadczenia usług opiekuńczych w środowiskach, które wymagają tego wsparcia. 

Na podstawie analizy realizacji świadczenia usług opiekuńczych w gminach ościennych  przyjęto jako 

podstawę najmniejszą obowiązującą  stawkę  1 godziny, która wynosi 10,00 zł. 

  

Wartość stawki specjalistycznych usług opiekuńczych ustalono na podstawie oferty przedłożonej   przez 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, który świadczy wysoko wyspecjalizowane  usługi 

zgodnie z którą koszt  1 godziny  wynosi 14,50 zł. 

 

W praktyce wykonywanie uchwały dotyczy rzadko występujących sytuacji. Aktualnie GOPS nie 

organizuje usług opiekuńczych z powodu braku osób zainteresowanych. Ostatnia sytuacja, kiedy usługi 

opiekuńcze były zorganizowane, miała miejsce w 2013 r. 

 

 Powyższy projekt uchwały został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz 

potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały  jest  w pełni 

zasadne 


