
UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY GMINY SZEMUD

z dnia 13 lutego 2019 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 z opłat, 
jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 ust. 1, pkt.11 i art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r 
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.)

Rada Gminy Szemud
uchwala co następuje

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 
w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym.

§ 3. 1. Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na 
wniosek lub z urzędu, w oparciu o zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia i potrzebę świadczenia 
usług, wywiad środowiskowy, dokumenty określające wysokość dochodu, a także inne dokumenty zebrane 
w toku postępowania o przyznanie świadczenia.

2. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce 
świadczenia.

§ 4. 1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  wynosi 
20  zł.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnie 
gospodarującym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
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3. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od 
posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do 
obowiązującego kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i stanowi iloczyn 
kosztu 1 godziny usług, o którym mowa w pkt 1, wskaźnika odpłatności w procentach, który stanowi Załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały oraz liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Nie pobiera się odpłatności za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub 
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas 
określony, zwłaszcza ze względu na:

a) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce,

b) ponoszenie wysokich wydatków na leczenie, pielęgnację i rehabilitację,

c) zdarzenie losowe.

§ 7. Należności za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są na 
rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, w kasie Urzędu Gminy

w Szemudzie lub w banku, do siódmego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu,

w którym świadczone były usługi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/394/2006 z dni 30.05.2006r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz
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Załącznik do uchwały Nr IV/36/2019

Rady Gminy Szemud

z dnia 13 lutego 2019 r.

Wskaźnik odpłatności w procentach za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w Gminie Szemud w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu 
na osobę w rodzinie, w stosunku do obowiązującego kryterium dochodowego zgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wskaźnik odpłatności w procentach za 1 godzinę usługi Miesięczny dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie, 
w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego 
w art. 8, ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej

Osoby samotnie 
gospodarującej

(%)

Osoby w rodzinie

(%)

Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% do 120% 5% 15%
Powyżej 120% do 150% 10% 20%
Powyżej 150% do 180% 15% 30%
Powyżej 180% do 200% 20% 40%
Powyzej 200% do 240% 40% 50%
Powyzej 240% do 280% 60% 70%
Powyzej 280% do 300% 80% 90%
Powyzej 300% 100% 100%
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