
UCHWAŁA NR XXIII/140/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 31 marca 2020 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 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506,  Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 2473, 1622, 1690, 181 z późn. zm.), Rada Miejska w Wiślicy  uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Ustala 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 opłat, jak również trybu ich pobierania, które 
stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się  Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XXII/141/04 Rady Gminy w  Wiślicy z dnia 12 listopada 2004 r  w sprawie  zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia  z  opłat jak również tryb ich pobierania 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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Załącznik do Uchwały 
Nr XXIII/140/2020 
Rady Miejskiej w Wiślicy 
z  dnia 31.03.2020r. 

 
 
 
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 opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 
§ 1.  
1. Rodzaj i zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
uzależniony jest od: 
a) potrzeb świadczeniobiorcy, potwierdzonych rodzinnym wywiadem środowiskowym; 
b) możliwości zapewnienia opieki przez małżonków, wstępnych i zstępnych; 
c) szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia; 
d) możliwości organizacyjnych i finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do 
szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (w tym 
niedostosowania społecznego) świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem 
zawodowym. 

 
§ 2.  
1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują: 

a) osobie samotnie gospodarującej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 
b) osobie w rodzinie, spełniającej przesłanki zawarte w pkt 1 lit. a, w przypadku, gdy 
członkowie rodziny nie są w stanie tej pomocy zapewnić. 
 

2. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, 
bądź innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu, w drodze decyzji 
administracyjnej. 
 

§ 3.  
1. Koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 25, 00 zł. 
2. Koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w 
wysokości 60, 00 zł. 

3. Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w 
zależności od dochodu na osobę samotnie gospodarującą i osobę w rodzinie. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 
świadczeniobiorcom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. 
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5. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą odpłatność za zrealizowane 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi według poniższej tabeli: 

 
 
 

% dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny w 
stosunku do kryterium 
dochodowego ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 

% odpłatności dla osoby 
samotnie gospodarującej 

% odpłatności dla osoby w 
rodzinie 

do 100 % 
od 101 % do 150 % 
od 151 % do 200 % 
od 201 % do 250 % 
od 251 % do 300 % 
powyżej 301 % 

nieodpłatnie 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 
100 % 
 
 

nieodpłatnie 
30 % 
40 % 
50 % 
60 % 
100 % 
 
 

 
6. Kryteria dochodowe podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 
§ 4.  
1. Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy w drodze decyzji administracyjnej 
przyznającej ww. usługi. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia 
odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą na swój 
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z 
ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na: 

a) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług (usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi) lub za więcej niż jedną osobę korzystającą z usług w gospodarstwie 
domowym, 

b) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy 
społecznej, placówce opiekuńczo- wychowawczej, ośrodka wsparcia, placówce leczniczo- 
rehabilitacyjnej, 

c) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, 

d) zdarzenia losowego. 
Poziom zwolnienia uwarunkowany jest oceną sytuacji materialno-bytowej 

świadczeniobiorcy. 
3.  Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności lub 

odmowie zwolnienia wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. 
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4. Opłaty wnoszone za zrealizowane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze ustala się, jako iloczyn godzin faktycznie zrealizowanych usług w danym 
miesiącu, ceny za 1 godzinę i wysokości odpłatności za przyznane usługi. 

 
 
5. W przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych oraz 

zstępnych zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie 
dochodzi się. 

6. Podstawę do rozliczenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze stanowi miesięczna karta pracy opiekuna potwierdzająca ilość przepracowanych 
godzin, podpisana przez świadczeniobiorcę lub członka jego rodziny i zatwierdzona przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy. 

7. Opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są dokonywane 
przez świadczeniobiorcę lub jego opiekuna na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiślicy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym 
wykonano usługę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id: 6CD439FC-9723-4DE3-8D59-07B6967567E1. Podpisany Strona 3



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY

NR XXIII/140/2020

RADY MIEJSKIEJ W WISLICY

Z DNIA 31.03.2020R.

w sprawie szczegółowych zasad 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.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,należy do zadań
gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej rada
gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usług 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 tryb ich pobierania.

Należy zaznaczyć że obowiązujące zapisy określone w uchwale Nr XXII/141/04 Rady
Gminy Wiślica z dnia 12 listopada 2004 r w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak
również tryb ich pobierania wymagają pewnych zmian i uszczegółowienia.
Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika przede wszystkim z potrzeby wprowadzenia zmian
w zakresie warunków przyznawania i odpłatności za usługi pozwalające na zapewnienie
ekonomicznej dostępności do usług osobom wymagającym wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu ( głównie starszym i niepełnosprawnym)
W projekcie uchwały- zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej – obok szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,w
tym kosztu za godzinę usług określono również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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