
UCHWAŁA NR LI/471/2018
RADY GMINY CZARNA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
ustalenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50, art. 96, ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.).

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 2. Zakres i wymiar usług oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji osobistej, zdrowotnej,  rodzinnej, majątkowej, w tym potrzeb świadczeniobiorcy,

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę.

§ 3. 1.  Ustala się koszt jednej godziny usług w wysokości 20 zł.

2. Obowiązek odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze nie istnieje, jeżeli 
dochód netto osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy wysokości 
180% aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej dla 
osoby samotnie gospodarującej – art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby, których dochód na osobę przekracza wysokość 180% aktualnie obowiązującego kryterium 
dochodowego do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy, ponoszą odpłatność za przyznane usługi na zasadach określonych 
w poniższej tabeli:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny usługi 
za 1 godzinę

Dochód netto w % osoby samotnie gospodarującej lub 
przypadający na osobę w rodzinie kwoty stanowiącej 

kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia 
z pomocy społecznej – art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o pomocy społecznej Osoby samotnej Osoby w rodzinie

Do 180% nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej    180 %  do  200 % 10% 30%
Powyżej    200%   do  250% 30% 60%
Powyżej    250%   do  300 % 40% 70%
Powyżej    300%   do  350% 60% 80%
Powyżej    350%   do 400% 80% 90%
Powyżej    400% 100% 100%

§ 4.  Opłata za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w § 3 ust 1, wskaźnika odpłatności określonego 
w procentach, o którym mowa w § 3 ust 3 oraz liczby godzin  świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 5.  Opłata za usługi wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług na konto  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czarnej w rozliczeniach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, 
w którym wykonano usługi.

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

1) wysokie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,

2) korzystanie z dwóch rodzajów usług,
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3) konieczność korzystania z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie, w tym co najmniej 
jedną ciężko, przewlekle chorą,

4) wystąpiła klęska żywiołowa, ekologiczna, lub zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację majątkową 
świadczeniobiorcy

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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