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UCHWAŁA NR VII/53/2019
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508) Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione lub osobom, którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznanych w oparciu o decyzję
administracyjną.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej.
§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę,
który określa stan zdrowia pacjenta oraz rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
§ 4. W decyzji przyznającej usługi ustala się rodzaj, zakres i okres na jaki przyznano świadczenie, miejsce
świadczenia usług, liczbę godzin świadczonych usług oraz zasady ponoszenia odpłatności za świadczone usługi.
§ 5. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, które udokumentują, że posiadane środki finansowe nie
pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie
zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze ze względu na:
1) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej ponoszenia
wysokich kosztów leczenia, zakupu leków, stosowania specjalnej diety;
2) konieczności korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług;
3) co najmniej dwie osoby wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych prowadzące wspólne gospodarstwo
domowe;
4) występują przesłanki w rodzinie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka
rodziny, straty materialne spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym.
§ 6. Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na podstawie decyzji
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek osoby objętej usługami lub jej
przedstawiciela ustawowego.
§ 7.1. Ustala się cenę 1 godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej, która wynosi 28,00 zł.
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2. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu
na osobę w rodzinie na zasadach regulowanych w poniżej tabeli:
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dochód w % w stosunku
do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej
do 100%
101% - 200%
201% - 250%
251% - 300%
301% - 350%
351% - 400%
powyżej 400%

Wysokość odpłatności w %
liczonej od stawki godzinowej dla
osoby samotnie gospodarującej
bezpłatnie
20%
25%
30%
35%
40%
100%

Wysokość odpłatności
w % liczonej od stawki
godzinowej dla osoby
w rodzinie
bezpłatnie
25%
30%
35%
40%
50%
100%

§ 8. Należność za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, jest wnoszona
przez podopiecznych osobiście lub za pośrednictwem opiekunki społecznej na rachunek Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w miesięcznych okresach rozliczeniowych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXXVIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 maja 2014 r.
sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu
ich pobierania.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2019 r.
Przewodniczący Rady
Robert Malecha

