
UCHWAŁA Nr XXI/117/08
Rady Gminy  Kowiesy 

z dnia 27 listopada 2008 roku
              

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, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz 1337; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Warunkiem przyznania usług opiekuńczych z powodu choroby jest stwierdzenie przez lekarza w 
zaświadczeniu lekarskim lub orzeczeniu o niepełnosprawności, że chory wymaga pomocy innych osób.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom, które nie są samotne wyłącznie w przypadku, gdy 
osoby zobowiązane do świadczenia pomocy nie mogą jej zapewnić ze względu na stan zdrowia, miejsce 
zamieszkania lub warunki pracy.

3.  Usługi  opiekuńcze  na  rzecz  osób  wymagających  pomocy  z  powodu  wieku  mogą  być  przyznane 
wyłącznie osobom samotnym w przypadku stwierdzenia ich bezradności w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego.

§  2.  1. O  przyznaniu  świadczenia  z  pomocy  społecznej  w  formie  usług  opiekuńczych  lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych, rozstrzyga decyzją administracyjną Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Kowiesach,  posiadający  upoważnienie  Wójta  Gminy  Kowiesy  do  wydawania  decyzji 
administracyjnych. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 określa się rodzaj, zakres, okres świadczenia przyznanych usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatność za ich świadczenie.

3.  Przyznanie  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  musi  być  poprzedzone 
wywiadem  środowiskowym,  w  wyniku  którego  ustalona  będzie  sytuacja  rodzinna,  materialna,  stan 
zdrowia oraz zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług opiekuńczych.

§ 3. Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

§ 4. 1.  Usługi  opiekuńcze są  odpłatne.  Odpłatność  za  usługi  opiekuńcze  ustala  się  miesięcznie  na 
podstawie liczby przyznanych godzin i wysokości stawki za jedną godzinę usług oraz uzależnia się od 
relacji pomiędzy miesięcznym dochodem a kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub 
pomiędzy miesięcznym dochodem rodziny a  kryterium dochodowym na  osobę  w rodzinie,  o  których 
mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych   wynosi 8.95zł. 
Stawki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przedstawia poniższa tabela:



Miesięczny dochód osoby
lub rodziny w stosunku do 
kryterium dochodowego na 
osobę o której mowa w art.8 
ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej (w %)

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla:

osoby samotnie gospodarującej osoby gospodarującej w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 100% do 150% 1 % 2 %

powyżej 150% do 200% 2 % 3 %

powyżej 200% 5 % 5 %

§ 5. 1. Osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej usługi świadczone są nieodpłatnie. 

2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie usługi świadczone są nieodpłatnie. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik GOPS na wniosek osoby zobowiązanej do 
odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego może zwolnić tę osobę częściowo lub całkowicie z 
obowiązku ponoszenia opłat za wykonywane usługi, zwłaszcza w przypadkach:

1) zdarzenia losowego, 
2) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczej, 
3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, 
4) gdy wydatki na leczenie podopiecznego są znaczne, 
5) jeżeli odpłatność za usługi spowodowałaby obniżenie dochodu dla osoby samotnie gospodarują-

cej poniżej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dla osoby w rodzinie poni-
żej kryterium dochodowego rodziny. 

§ 7. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca lub jego przed-
stawiciel ustawowy, lub upoważniona osoba będą uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni.

2. Podstawą obliczenia odpłatności jest karta opiekunki domowej zawierająca czas świadczonych usług, 
poświadczona podpisem świadczeniobiorcy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§  9.  Uchwała   wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.


