
UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany 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 tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 50, ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (tj. Dz. U. z 2015, poz. 163), w zw. 
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. 1. 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. 

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.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze obejmują: 

1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 

2) Opiekę higieniczną 

3) Zleconą przez lekarza pielęgnację 

4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości). 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. 

3. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi, 
określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych 

4. Prawo do specjalistycznych usług opiekuńczych ustalane jest na podstawie zalecenia lekarza specjalisty.

§ 3. 1. Przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji 
administracyjnej wydawanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, na wniosek 
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. 

2. W decyzji administracyjnej wskazuje się: 

- Liczbę godzin dziennie 

- Dni tygodnia, w których usługi te będą świadczone 

- Dokładny zakres usług 

- Koszt opłaty za 1 godzinę 

- Sposób uiszczania należności

§ 4. 1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8 % najniższej emerytury brutto 
ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

2.  Koszt 1 godziny usługi specjalistycznej jako równowartość 2 % najniższej emerytury brutto ogłaszanej 
w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 
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3.  Obowiązujące stawki wchodzą w życie od miesiąca następującego po miesiącu obowiązywania ogłaszanej 
w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, wartości najniższej emerytury. 

4.  Dotychczasowe zasady ustalania kosztów usług opiekuńczych obowiązują do dnia 31.03.2015r.

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód lub dochód na 1 osobę w rodzinie, nie przekracza kwot kryterium dochodowego, o których mowa 
w art. 8, ust. 1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej. 

2.  Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w pkt. 1, zwracają poniesione przez gminą 
wydatki na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowo lub całkowicie, zgodnie z tabelą 
stanowiąca załącznik do uchwały. 

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 6 Rozporządzeniem Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku na wniosek osoby zainteresowanej, może częściowo lub całkowicie 
zwolnić z ponoszenia odpłatności, w drodze decyzji administracyjnej. 

4.  Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w przypadku zgonu osoby objętej świadczeniami.

§ 6. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, ustalana każdorazowo w drodze decyzji administracyjnej, 
wraz ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, terminu i miejsca wnoszenia należności. 

§ 7. Uchyla się: 

1) Uchwałę Nr X/49/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat ( Dz. U. Woj. Wlk. Nr 
129, poz. 2947 z 2007r.), 

2) Uchwałę Nr XXX/242/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia z opłat.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2015r. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka

Id: ZVKZH-SANJP-ETGDJ-FCFBX-FTGZF. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany 
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 tryb ich pobierania. Zgodnie 
z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. 2015r. poz. 163) o pomocy społecznej do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Na podstawie art. 50 ust. 6 ww. ustawy, Rada Gminy określa szczegółowe 
zasady 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 tryb ich pobierania. Gmina Drawsko regulowała 
powyższą tematykę uchwałą Nr X/49/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat 
i uchwałą Nr XXX/242/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia z opłat. Celem 
podejmowanej uchwały jest uszczegółowienie organizacji usług opiekuńczych w gminie Drawsko. Obecne 
przepisy przewidują wyłącznie jeden rodzaj usług o charakterze domowym. Proponowana zmiana rozszerza 
katalog oferowanych usług o pomoc świadczoną przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem i dostosowaną 
do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób korzystających. Określenie ceny jednej 
godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest konsekwencją zapisu art.50 ust.6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakazującego ustalić w drodze uchwały między innymi zasady 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały nr VI/37/2015 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 25.03.2015 r. 

 

 

Kwota kryterium  

wg. ustawy  

(art.8 ust. 1 pkt. 1) 

542 zł 

 

Dochód w  zł 

 

% odpłatn. 

samotna 

 

 

% odpłatn. 

w rodzinie 

 

do 100% 

 

do 542 

 

0 

 

0 

pow. 100,00-132.50 542.01-718.15 10 15 

pow. 132.50-165.00 718.16-894.30 15 20 

pow. 165.00-187.50 894.31-1016.25 20 25 

pow. 187.50-220.00 1016.26-1192.40 25 30 

pow. 220,00-237.50 1192.41-1287.25 30 35 

pow. 237.50-255.00 1287.26-1382.10 35 40 

pow. 255.00-265.00 1382.11-1436.30 40 45 

pow. 265.00-275.00 1436.31-1490.50 45 50 

pow. 275.00-282.50 1490.51-1531.15 50 60 

pow. 282.50-290.00 1531.16-1571.80 60 70 

pow. 290.00-310.00 1571.81-1680.20 70 80 

pow. 310.00-330.00 1680.20-1788.60 80 90 

pow. 330.01  1788.61- powyżej 100 100 
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