
UCHWAŁA NR IX/96/19
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 31 maja 2019 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 warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529, z 2019 r., poz. 271 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala 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, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/145/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zakresu 
usług opiekuńczych – zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
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Załącznik do uchwały Nr IX/96/19

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 31 maja 2019 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 tryb ich 
pobierania

§ 1. 1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce 
ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę.

§ 2. 1. Koszt jednej godziny usług ustala się następująco:

1) w przypadku usług opiekuńczych w wysokości 100% minimalnej stawki godzinowej określonej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
obowiązującej w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych. Koszt jednej 
godziny usług opiekuńczych ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej stawki godzinowej;

2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 200% minimalnej stawki godzinowej 
określonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę obowiązującej w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych. Koszt 
jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej stawki 
godzinowej.

§ 3. 1. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie 
obowiązującemu kryterium dochodowemu, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.

2. Świadczeniobiorca korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi 
odpłatność w zależności od osiąganego dochodu, w wysokości określonej według poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności w procentach 
ustalona od kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej 

i specjalistycznej usługi opiekuńczej 
Wysokość dochodu w procentach

w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego 

w art. 8  ustawy 
o pomocy społecznej

Osoba samotnie 
gospodarująca Osoba w rodzinie

do 100% bezpłatnie bezpłatnie;
Powyżej 100% - 150% 10 % 10%
Powyżej 150% - 200 % 20% 25%
Powyżej 200% – 250% 30% 35%
Powyżej 250% – 300% 40% 45%
Powyżej 300% - 350% 50% 55%
Powyżej 350% - 400% 75% 80%

Powyżej 400% 100% 100%
§ 4. 1. Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze stanowi iloczyn godzin usług 

świadczonych w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług określonego w § 2 ust. 1 lub ust. 2 oraz 
wskaźnika odpłatności określonego w tabeli w § 3 ust. 2.

2. Odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wnoszona 
jest w terminie do 20 – go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana, 
przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.
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§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kodrębie może na wniosek osoby zainteresowanej, wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika 
socjalnego zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, w szczególności jeżeli:

1) osoby zobowiązane  wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, 
śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń 
losowych.

§ 6. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunki/opiekuna oraz każdorazowo 
potwierdzone przez świadczeniobiorcę.
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