
UCHWAŁA NR XI/83/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 sierpnia 2019 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 opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1507)

Rada Gminy w Bogorii 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania, 
o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bogoria Nr XXVII/228/2017 z dnia 21 marca 2017 roku 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 opłat, jak również trybu ich pobierania 
oraz Uchwała Rady Gminy Bogoria Nr XXVIII/252/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia 
zmian do Uchwały Rady Gminy Bogoria Nr XXVII/228/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/83/2019

Rady Gminy Bogoria

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

§ 1. 1.  Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, przysługuje osobom, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej, na zasadach i w 
zakresie określonym tym przepisem.

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych , określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

3. W przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym istnieje konieczność zapewnienia pomocy 
więcej niż jednej osobie, usługi o charakterze pielęgnacyjnym przysługują każdej osobie oddzielnie, natomiast 
o charakterze gospodarczo-porządkowym uwzględniane są wspólnie.

§ 2. 1.  Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację 
materialną, rodzinną,zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 
sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym zaświadczenia lekarskiego 
określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres i miejsce świadczenia.

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 3. 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się 
w zależności od kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 
świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej tabeli :

Dochód w % stosunku do
kryterium dochodowego
osoby lub rodziny zgodnie z
art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej

Wysokość odpłatności w 
%
dla osoby samotnie
gospodarującej liczonej 
od stawki godzinowej

Wysokość odpłatność w %
dla osoby w rodzinie 
liczonej od stawki 
godzinowej

Do 100%  nieodpłatnie nieodpłatnie
Od 101% do 150% 5% 10%
Od 151% do 200% 25% 30%
Od 201% do 250% 35% 50%
Od 251 do 300% 55% 70%
Powyżej 301% 100% 100%

§ 4. 1.  Stawka opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych ustala się w wysokości 1,5 % najniższej emerytury 
brutto obowiązującej w danym roku.

2. Stawka opłaty za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 2,0 % najniższej emerytury 
brutto obowiązującej w danym roku.

Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

§ 5. 1.  Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego 
może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ustalonej odpłatności.

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:
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a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedłożeniu dowodu wpłaty za usługę,

b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
w placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej – po przedstawieniu dowodu 
wpłaty

c) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług.

d) korzystania z usług osoby niepełnosprawnej w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem 
o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane  na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dziecka do 16 roku z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, którym przyznano usługi w ramach 
realizacji przez Gminę Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie przekraczających 50% dochodu osoby 
ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych

b) udokumentowanego zdarzenia losowego.

Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 6. 1.  Wykonywane usługi dokumentowane są miesięcznymi kartami czasu pracy opiekuna, każdorazowo 
potwierdzane przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

2. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez świadczeniobiorcę 
na rachunek bankowy wskazany w decyzji przyznającej świadczenie.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/83/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2016 r.,
poz. 1507) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. 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, zstępni nie mogący takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 cyt. Ustawy).

W myśl art. 50 ust. 3 w/w ustawy usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnacje oraz w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z kolei zgodnie z art. 50 ust. 4 cyt. ustawy specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 cyt. ustawy ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich
zakres, okres i miejsce świadczenia.

Na podstawie zaś art. 50 ust. 6 w/w ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, 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 z opłat, jak również tryb ich pobierania.

W uchwale zostały więc określone szczegółowo warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te
usługi.

Uwzględniając możliwości finansowe Ośrodka, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w pierwszej kolejności świadczone będą osobom samotnym oraz osobom samodzielnie gospodarującym.

Jednocześnie mając na względzie aktualne orzecznictwo sądowo- administracyjne, wyłącznie rada gminy
posiada kompetencje do określenia kosztów świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, które w niniejszej uchwale zostały określone w odniesieniu do kwoty najniższej emerytury
brutto ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 3 czerwca 2019 roku pomiędzy Gminą Bogoria a Wojewodą Świętokrzyskim zawarta została
umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Zgodnie z założeniami Programu osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 roku z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, którym
świadczone są usługi współfinansowane z Programu nie powinny ponosić odpłatności za te usługi.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w tym zakresie i w takiej formie jest uzasadnione.
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