
UCHWAŁA NR XXXV/322/18
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 z p. 
zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt. 11 i art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U 2017.1769 
z p. zm..) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych stanowiące załącznik Nr 1 do 
uchwały.

2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, ora szczegółowe warunki częściowego 
lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Usługi opiekuńcze zwane w dalszej części uchwały „usługami” przysługują osobie samotnej, która 
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, organizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/209/09 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i ustalenia odpłatności za te usługi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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Załącznik do Nr 1 Uchwały Nr XXXV/322/18

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 20 marca 2018 r.

Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych.

§ 1. Usługi opiekuńcze przyznawane będą mieszkańcom Gminy Gnojnik osobom samotnym, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz wymagającym 
takiej pomocy, a rodzina tj. małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opiekę higieniczną,

- zleconą prze lekarza pielęgnację,

- zapewnienie, w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych może być przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
rodziny, pracownika socjalnego, lub każdej innej osoby, która zauważyła w środowisku potrzebę udzielenia takiej 
pomocy.

§ 4. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym stwierdza 
czy występuje konieczność udzielenia usług, o których mowa w § 1.

§ 5. W decyzji o przyznaniu pomocy w postaci usług opiekuńczych określa się rodzaj czynności 
wykonywanych w ramach tychże usług,  czas ich wykonywania, warunki odpłatności i jej wysokość.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/322/18

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 20 marca 2018 r.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego                        
zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 1. 1. Osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, są zwolnione z obowiązku odpłatności za świadczone usługi.

2. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w  ust. 1, ponoszą odpłatność na zasadach 
określonych w tabeli.

§ 2. 1. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 9,00 zł.

2. Koszty świadczenia usług opiekuńczych pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a przede wszystkim ze względu na trudną sytuację zdrowotna, 
rodzinną, osoby, której dochód przekracza 200 % kryterium dochodowego, określone w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej, mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z odpłatności za usługi opiekuńcze na swój 
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego.

§ 4. Ocena, jaki przypadek należy uznać za „szczególnie uzasadniony” pozostaje przedmiotem uznania 
administracyjnego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.

§ 5. 1. Odpłatność naliczana jest zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług opiekuńczych 
faktycznie zrealizowanych.

2. Należność za otrzymane usługi opiekuńcze winna być uiszczona do 5-go każdego miesiąca za poprzedni 
miesiąc na rachunek bankowy GOPS.

§ 6. 

Wysokość odpłatności obliczona w % od kosztu usługiDochód na osobę wg 
normatywnego wskaźnika 
określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej

Osoba 
samotna

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

201-250 3 % 5 % 7 %
251-300 10 % 12 % 15 %
301-400 20 % 22 % 25 %
401-500 30 % 32 % 35 %
501 i więcej 100 % 100  % 100 %
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