
UCHWAŁA NR XXIV/124/2012
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.17 ust.1 pkt.11 oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zakrzewie. 

§ 2. Przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje 
w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj, wymiar godzin i zakres usług przyznawanych osobie, która 
wymaga pomocy, zwanej dalej "osobą", a ponadto miejsce i termin świadczenia tych usług oraz wysokość 
odpłatności jaką ponosi osoba. 

§ 3. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, w wyniku którego 
ustalona zostaje sytuacja rodzinna, materialna oraz stan zdrowia osoby. 

§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się: 

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

2) osobie, która wymaga pomocy innch osób, natomiast rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek, nie 
mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 5. Usługi opiekuńcze świadczone będą w zakresie określonym w załącznikach Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Usługi przysługują nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza 
wysokości kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r, 
Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.). 

§ 7. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 5, ponoszą odpłatność za każdą godzinę 
świadczonych usług, stosownie do wskaźników odpłatności określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 i Nr 
4 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1) Wartość 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1% najniższej emerytury, której 
wysokość jest ogłaszana w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

2) Wartość 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość1,5% najniższej emerytury, 
której wysokość jest ogłaszana w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

§ 9. 1) Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego 
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w szczególności jeżeli: 

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że jest ona 
w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z tabeli, 

b) osoba poniosła wysokie udokumentowane wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, stosowania 
specjalistycznej diety, 

c) osoba poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

d) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna 
jest obłożnie chora. 

2) Zwolnienie przyznaje się na czas określony. 

Strona 1Id: B23EB802-9CD2-499E-A93C-34EAE9AC997C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



§ 10. 1) Odpłatnośc za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi. 

2) Podstawą wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w ust.1 stanowi miesięczne rozliczenie kontrolki czasu 
pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/200/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 lutego 2005 roku 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/124/2012 

Rady Gminy w Zakrzewie 

z dnia 28 maja 2012 r. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XXIV/124/2012 

1. Zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji świadczeniobiorcy artykułów przemysłowych. 

2. Zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego. 

3. Wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery. 

4. Utrzymanie czystości  otoczenia chorego. 

5. Dokonywanie bieżących porządków w używanej przez świadczeniobiorcę części mieszkania z wyłączeniem 
ciężkich prac porządkowych (np. mycia okien, prania firan, zasłon, prania dywanów). 

6. Utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego służącego 
świadczeniobiorcy. 

7. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego (np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu). 

8. Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży świadczeniobiorcy. 

9. Dbanie o czystość  bielizny pościelowej, ręczników – odnoszenie i przynoszenie z punktów pralniczych). 

10. Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody. 

11. Zamawianie wizyt lekarskich. 

12. Realizacja recept lekarskich. 

13. Zamawianie innych spraw na życzenie chorego lub polecenie kierowniczki (np. opłacanie świadczeń za 
czynsz, rachunków za światło, gaz, telefon, abonament TV, składek ubezpieczeniowych). 

14. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczenie się z chorym z wydanych pieniędzy. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/124/2012 

Rady Gminy w Zakrzewie 

z dnia 28 maja 2012 r. 

WYKAZ CZYNNOŚCI W RAMACH  SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
WYKONYWANYCH W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY 

1. Przesłanie łóżka świadczeniobiorcy. 

2. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej świadczeniobiorcy. 

3. Utrzymywanie higieny osobistej świadczeniobiorcy (np. mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie 
chorego) 

4. Układanie świadczeniobiorcy w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji. 

5. Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń. 

6. Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 

7. Karmienie świadczeniobiorcy, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności. 

8. Pielęgnacja zlecona przez lekarza po uprzednim instruktażu przez osobę uprawnioną, w ramach posiadanych 
kwalifikacji opiekunki. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/124/2012 

Rady Gminy w Zakrzewie 

z dnia 28 maja 2012 r. 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI    OPIEKUŃCZE 
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA. 

OSOBY SAMOTNE 

 
Dochód w % kwoty stanowiącej 
kryterium dochodowe w art.8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej 

OSŁUGI  OPIEKUŃCZE 
odpłatność za 1 godzinę 

SPECJALISTYCZE 
USLUGI OPIEKUNCZE 
odpłatność za 1 godzinę 

% dochód do kwoty 477,00zł nieodpłatnie nieodpłatnie 

Od 100 % do150% 
477zł  - 715,50zł 5% 10% 

Od 150% do 175 % 
715,50 zł - 834,75zł 10% 15% 

Od 175 do 200% 
834,75 zł  - 954,00zł 15% 20% 

Od 200% do 250% 
954,00 zł – 1.192,50zł 20% 25% 

Od 250% do 300% 
1.192,50 zł-1.431zł 25% 30% 

Od300 do 350% 
1.431,00 zł – 1.669,50zł 35% 40% 

Od 350% do 400% 
1.669,50 zł – 1.908,00zł 55% 65% 

Powyżej 400% 100% 100% 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/124/2012 

Rady Gminy w Zakrzewie 

z dnia 28 maja 2012 r. 

ODPŁATNOŚC ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OOPIEKUŃCZE DLA 
OSOBY  ZAMIESZLAŁEJ W RODZINIE 

 
Dochód w % kwoty stanowiącej 
kryterium dochodowe w art.8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 
Odpłatność za 1 godzinę 

SPECJALISTYCZNE 
USLUGI OPIEKUNCZE 
Odpłatność za 1 godzinę 

% dochód do kwoty 351,00zł 10% 10% 

Od 100% do 120% 
351,00zł   - 421,20zł 20% 25% 

Od120% do 150% 
421,20zł- 526,50 zł 30% 30% 

Od 150% do 180% 
526,50zł- 631,80zł 40% 50% 

Od 1805 do 220% 
631,80zł – 772,20zł 50% 60% 

Od 220% do 250% 
772,20zł – 877,50zł 60% 70% 

Powyżej 250% 
877,50zł 100% 100% 
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