
 

 

UCHWAŁA NR XI/86/15 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie: określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

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

(t.j.Dz.U.2015 poz.163 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania, o treści jak 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Gminy Santok z dnia 09 grudnia 2004r w sprawie 

określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.   

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Boczula 

 



 

  

 

 Załącznik do Uchwały Nr XI/86/15 

Rady Gminy Santok 

z dnia 29 września 2015 r. 

W sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jaki również trybu ich pobierania. 

 

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki w miejscu zamieszkania osoby korzystającej. 

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku świadczy usługi opiekuńcze na terenie Gminy Santok, na 

zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie: 

1. Zaspokajania codziennych potrzeb życiowych osób tego wymagających, tzn. 

- zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, 

- przyrządzanie posiłków, 

- wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych, 

- inne wynikające z rozeznanych potrzeb; 

2. usług pielęgnacyjnych, które obejmują: 

- wykonywanie czynności związanych z utrzymywaniem higieny zaleconej przez lekarza, 

- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych (utrzymanie stałego kontaktu 

z lekarzem, zamawianie wizyt, itp.) 

- i inne wynikające z rozeznanych potrzeb; 

3. zapewnianie kontaktu lub pośredniczenia w kontaktach z otoczeniem i innymi instytucjami, w tym 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy Santok, itp. 

§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala w drodze decyzji 

administracyjnej ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności. 

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 

innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu w oparciu 

o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. 

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, 

choroby lub innych przyczyn. 

2. Uprawnione do korzystania z tych usług są osoby samotne i samotnie gospodarujące, które nie są 

w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie 

świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki. 

3. Usługi mogą być również świadczone u osób, które wymagają pomocy innych osób i wykażą , że 

rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. 

4. Głównym celem pomocy w formie usług opiekuńczych jest w szczególności utrzymanie jak najdłużej 

osoby w jej środowisku naturalnym i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze wymienione w §2 przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze w części lub w całości, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę kryterium dochodowego w wysokości określonej 

w poniższej tabeli: 



 

  

 

Procentowe kryterium 

dochodowego 

Procentowe wskaźniki odpłatności ustalone od ceny za 1 godzinę usług 

opiekuńczych dla: 

Osoby samotnie gospodarującej Osoby samotnie gospodarującej Osoby w gospodarstwie 

wieloosobowym 

do 250% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 250% do 300% 5% 15% 

powyżej 300% do 350% 10% 25% 

powyżej 350% 100% 100% 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Santok może odstąpić od uregulowania 

zawartego w ust. 2 i wyrazić zgodę na objęcie bezpłatną pomocą w formie usług opiekuńczych osoby samotnie 

gospodarujące, których dochód przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

§ 6. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek 

pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie od tej opłaty, w szczególności jeżeli: 

- z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, 

że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad 

- poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

§ 7. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 10 zł brutto. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto OPS w terminie do 15-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 



 

  

 

 

Uzasadnienie  

 Ustawa o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zalicza m.in. 

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby czy innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 

 Na podstawie art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej kompetencją Rady Gminy jest określenie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

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

 W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


