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Uchwała Nr V/24/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 20 grudnia 2018 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 warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Nr 142 poz. 994 z późn. zm.)  

w związku z art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 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, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

§ 2 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2008 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  

i trybu ich pobierania. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.  
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Załącznik do Uchwały  

Nr V/24/2018 Rady Gminy Kosakowo 

 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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 od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 1 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.  

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  

3. Zakres usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, okres i 

miejsce świadczenia ustalane są w decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kosakowie na podstawie pisemnego wniosku świadczeniobiorcy, jej 

przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby (np. członka rodziny, lekarza, 

pielęgniarki środowiskowej) lub z urzędu na wniosek pracownika socjalnego za zgodą 

osoby zainteresowanej.  

§ 2 

Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres  

i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:  

1. ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego,  

2. ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę,  

a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych,  

3. dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię 

lekarza w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji.  

 

§ 3 

1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, pielęgnację zalecaną przez lekarza oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  

2. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej 

świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku 

zamieszkiwania z rodziną, utrzymania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez 

świadczeniobiorcę.  

3. Zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie).  

4. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez 

świadczeniobiorcę. 
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5. Załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją życia codziennego 

świadczeniobiorcy.  

6. Zapewnienie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym w miarę możliwości.  

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

 

§ 4 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, nieodpłatnie przyznaje się 

osobom samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 

§ 5 

1. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe 

określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązana 

będzie wnosić opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

zgodnie z tabelą odpłatności.  

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn 

stawki odpłatności, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, wskaźnika 

odpłatności określonego w procentach w tabeli oraz liczby godzin świadczonych usług 

w ciągu miesiąca.  

 

§ 6 

1. Pełen koszt jednej godziny usług opiekuńczych zmienia się w zależności od wyboru 

najkorzystniejszej oferty i podpisanej umowy z podmiotem przyjmującym zlecenie 

realizacji zadania. 

2. Do wnoszenia opłat za usługi zobowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją 

Kierownika GOPS w Kosakowie.  

3. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi  

w wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kosakowie, w rozliczeniach miesięcznych, do 15 dnia następnego 

miesiąca. 

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców stanowi dochód Gminy. 

5. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi korzystających z usług w miejscu zamieszkania ustala w drodze 

rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

6. Wysokość odpłatności zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie na zasadach regulowanych  

w poniższej tabeli:  
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Tabela odpłatności za usługi 

 

Dochód w % w stosunku 

do kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności  

w % liczonej od stawki 

godzinowej dla osoby 

samotnej 

Wysokość odpłatności  

w % liczonej od stawki 

godzinowej dla osoby  

w rodzinie 

do 100%  nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 101% do 125% 5% 10% 

od 126% do 150% 10% 15% 

od 151% do 200% 20% 25% 

od 201% do 250% 30% 40% 

od 215% do 275% 40% 50% 

od 276% do 300% 50% 60% 

od 301% do 325% 60% 80% 

od 326% do 400% 80% 100% 

powyżej 401%  100% 100% 

 

§ 7 

Koszt odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie 

ulegnie zmianie w ciągu danego roku, jeżeli zmiana wysokości kwoty miesięcznego dochodu 

świadczeniobiorcy nie przekroczy 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, co zostało 

określone w art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej.  

 

§ 8 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej, 

przedstawiciela osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kosakowie może w przypadku odpłatnego świadczenia usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:  

a) obniżyć wysokość należności na czas określony w decyzji,  

b) zwolnić z ponoszenia odpłatności za usługi  

2. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, może być częściowo lub całkowicie zwolniona z 

opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzających trudną sytuację 

rodzinną, życiową, materialną, zdrowotną, w tym w szczególności:  

a) wnoszenia opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy 

społecznej, ośrodku wsparcia, placówce rehabilitacyjno – leczniczej lub innej 

placówce;  

b) strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;  

c) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których 

wysokość zagraża egzystencji, związanych m.in.:  
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− z potrzebami mieszkaniowymi;  

− z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu 

leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także 

stosowania określonej diety; 

d) gdy, w rodzinie więcej niż jedna osoba wymaga pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 

§ 9 

Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

wykonywanych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy świadczona jest przez podmiot 

przyjmujący zlecenie realizacji zadania, wyłoniony w postępowaniu dotyczącym zamówienia 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Ogłoszenie o zamówieniu wyłania 

rokrocznie najkorzystniejszą ofertę. 

 

§ 10 

W przypadku śmierci osoby korzystającej z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, spadkobiercy mają obowiązek zwrotu wydatków za 

świadczenie w/w usług w wysokości wynikającej z decyzji, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

 

§ 11 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi nie przysługują w przypadku gdy:  

1. osobie zainteresowanej pomoc świadczy osoba pobierająca specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów osób starszych lub świadczenie pielęgnacyjne na 

podstawie odrębnych przepisów;  

2. na rzecz osoby zainteresowanej inna osoba została aktem notarialnym zobowiązana do 

dożywotnej całodobowej opieki. 
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Uzasadnienie 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyjątkiem 

usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań gminy o charakterze 

obowiązkowym. 

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może 

takiej pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze ustawodawca 

definiuje jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. 

W sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo  

w sprawach określających rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje 

osób świadczących w/w usługi ma zastosowanie rozporządzenie w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych. 

Możliwość przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych ma wpływ na ograniczenie ilości skierowań do domów pomocy 

społecznej, gdzie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca kształtuje się na poziomie 3.500 zł 

i jest w przeważającej części pokrywany ze środków gminy. Kierowanie do DPS powinno 

być ostatecznością, należy dążyć do tego, aby utrzymać człowieka w jego dotychczasowym 

środowisku. 

Rada Gminy Kosakowo określiła Uchwałą Nr XXVIII/127/2008 z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania.  

W nowej Uchwale uszczegółowione zostały zasady przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu 

pobierania tych opłat. 

Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika również z potrzeby wprowadzenia 

zmian w zakresie wysokości procentowej odpłatności za usługi (zwiększenia odpłatności za 

usługi). Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia (od 2008 r.) spowodował zaniżenie 

kosztu, od którego naliczana jest odpłatność za usługi, w stosunku do kosztu rzeczywistego. 

Zwiększenie kryterium dochodowego w pomocy społecznej (w 2008 r. dla osoby samotnej 

477 zł, dla osoby w rodzinie 351 zł, aktualnie dla osoby samotnej 701 zł, dla osoby w rodzinie 

529 zł) spowodowało obniżenie wysokości odpłatności w przypadku wielu osób 

korzystających z usług i wpłynęło na wzrost postaw roszczeniowych oraz dążenie do jak 

największej ilości godzin świadczonych usług. Odpłatność za usługi ustalona w Uchwale Nr 

XXVIII/127/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2008 r., spowodowała m.in. 
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wzrost wydatków Gminy na usługi opiekuńcze i stosunkowo mniejsze wpływy do budżetu  

z tytułu odpłatności. 

Zmiana wysokości procentowej odpłatności w stosunku do kryterium dochodowego 

liczonej od stawki godzinowej za usługi nie spowoduje pogorszenia sytuacji podopiecznych. 

Wysokość odpłatności jest regulowana elastycznie odpowiednio do sytuacji osób, zwłaszcza, 

że osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą zostać częściowo lub całkowicie 

zwolnione z odpłatności za usługi opiekuńcze.  

Dążąc do optymalizacji wysokości i zakresu niezbędnego wsparcia osób 

korzystających z usług, niezbędnym i celowym jest dokonanie zmian progów procentowych 

odpłatności z uwzględnieniem aktualnych możliwości budżetowych Gminy oraz 

zauważalnym wzrostem stopy życiowej społeczeństwa.  

Dlatego zasadnym jest podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, co pozwoli 

na zwiększenie dochodu Gminy oraz wpłynie na odpowiedzialne urealnienie potrzeb 

usługowych osób korzystających. 

 


