
UCHWAŁA NR XIII/141/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami) Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sieroszewicach służą wyłącznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych podopiecznego 
uwzględniając stan jego zdrowia, niepełnosprawność, wiek. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach realizuje usługi opiekuńcze na warunkach 
umowy o pracę, umowy zlecenie lub powierzenia wykonywania usług opiekuńczych innym podmiotom. 

§ 2. Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo 
w decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sieroszewicach. 

§ 3. 1. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 100% minimalnej stawki godzinowej, 
o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2177 ze zmianami) ustalanej i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach określonych 
w wymienionej ustawie. 

2. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 150% minimalnej 
stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zmianami) ustalanej 
i ogłaszanej corocznie w trybie i na zasadach określonych w wymienionej ustawie. 

§ 4. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza 125% kwoty kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się następująco: 

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie  
w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego 
w ustawie wyrażony w % 

% odpłatności osoby       
samotnej 

% odpłatności osoby  
w  rodzinie 

do 125 % bezpłatnie bezpłatnie 
od 126 % do 150% 5 % 7 % 
od 151 % do 175 % 10 % 15 % 
od 176 % do 200 % 20 % 25 % 
od 201 % do 250 % 30 % 35 % 
od 251 % do 300 % 40 % 45 % 
od 301 % do 350 % 60 % 65 % 
od 351 % do 400 % 80 % 85 % 
od 401 % 100 % 100 % 

3. Nieodpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom, które ukończyły 
90 lat. 

§ 5. Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu 
wykonania usługi na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sieroszewicach wskazane w decyzji administracyjnej. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/103/04 Rady Gminy z dnia 28.10.2004 r. w sprawie: szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XIII/141/2020

Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507

ze zmianami) jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wymienia

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych

przyczyn wymagają pomocy innych osób. Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy

społecznej kompetencją Rady Gminy jest określenie 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 od opłat, jak również

trybu ich pobierania.

Dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz

szczegółowych warunków zwolnienia od opłaty i trybu ich pobierania nie określała

warunków zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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