
UCHWAŁA NR 187/XXIII/2017
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie określenia 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 tych 
opłat a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym ( tekst  jednolity  Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust.  
4 oraz art. 104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst  jednolity  Dz. U. z 2017r. 
poz. 1769 z późn. zm.)

Rada Gminy  Irządze uchwala co następuje:

§ 1.  Określić szczegółowe warunki 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 tych opłat a także trybu ich pobierania.

§ 2. Dopuszcza się realizację nieodpłatnie usług opiekuńczych w ramach projektów finansowanych  z Unii 
Europejskiej przez organizacje pozarządowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Irządze

Wojciech Ledwoch
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Załącznik do Uchwały Nr 187/XXIII/2017

Rady Gminy Irządze

z dnia 22 listopada 2017 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Irządze za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.

§ 1. 1. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom 
uprawnionym po ustaleniu , że zachodzą  przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje na terenie Gminy Irządze Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Irządzach, zwany w dalszej treści Statutu „Ośrodkiem „

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni robocze i wolne od 
pracy  ( soboty, niedziele i święta ).

§ 3. Uprawnienie do świadczenia w postaci usług i ich zakres, liczbę godzin, wysokość odpłatności oraz tryb 
pobierania opłat ustala się na podstawie decyzji Ośrodka.

§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie lub odpłatnie – 
w zależności od sytuacji osobistej i materialnej świadczeniobiorcy.

§ 5. 1. Świadczeniobiorca ponosi z tytułu korzystania z usług odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego 
dochodu.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
przekracza odpowiednie kryterium dochodowe ponoszą według poniższej tabeli:

Kryterium dochodowe (%) kryterium 
dochodowe wg. art. 8 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztu 
usługi w procentach

Osoba samotna
Osoba w rodzinie

Do 150% Bezpłatnie Bezpłatnie
151-180 10 20
181-220 20 30
221-250 30 60
251-280 50 80
281-310 70 100

powyżej 310 100 100

§ 6. Odpłatność za wykonanie :

1) jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 1,5% najniżej emerytury w zaokrągleniu do 10gr 
w górę

2) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% najniższej emerytury 
w zaokrągleniu do 10gr w górę

§ 7. 1. Osoba zobowiązana do odpłatności w uzasadnionych przypadkach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego 
paragrafu może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych opłat za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest , gdy :

2.1 Stan zdrowia świadczeniobiorcy wymaga przyznania dużej ilości godzin usług z powodu przewlekłej lub 
obłożnej choroby powodującej, iż odpłatność zagraża jego egzystencji.

2.2 Usługi opiekuńcze w jednym gospodarstwie domowym sprawowane są na rzecz więcej niż jednej osoby 
w tym co najmniej jednej przewlekle chorej.
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2.3 Świadczeniobiorca dotknięty zostaje zdarzeniem losowym.

3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku, gdy:

3.1 Po uregulowaniu wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacja , opłatami mieszkaniowymi, opłat 
z tytułu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych , naliczonych zgodnie z §5 załącznika do 
Uchwały , zapewnieniem dodatkowej opieki, świadczeniobiorcy na utrzymanie pozostaje kwota równa lub 
niższa od kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku osoby w rodzinie od 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).

1. Wystąpi klęska żywiołowa.

2. Na utrzymaniu rodziny jest troje lub więcej małoletnich.

§ 8. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana jest z dołu zgodnie

z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług faktycznie zrealizowanych.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie przez 
świadczeniobiorcę na  konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach w terminie do 20-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu  w którym wykonano usługi.
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