
    

        Załącznik Nr 1 

        do Uchwały Nr XXIV/160/12 

        z dnia 02 sierpnia 2012 roku 

 
 

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 zwalniania od opłat, jak również trybu 

ich pobierania 
 

 

§ 1. 
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zwane dalej „usługami” są formą pomocy, do której uprawnione są: 
1) osoby samotne, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności               

lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a nie są w stanie 
samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb, 

2) osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

 

§ 2. 
Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług 
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie. 
 

§ 3. 
1. Ustala się następujący zakres usług opiekuńczych do którego należy:  
1) Zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności: 

a) zakup leków, artykułów spożywczych i innych potrzebnych                       
w gospodarstwie domowym, 

b) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet, 
c) karmienie chorego, 
d) utrzymanie w czystości otoczenia chorego, 
e) palenie w piecu, przynoszenia węgla, 
f) zamawianie wizyt lekarskich, 
g) realizacja recept, 
h) prowadzenie zeszytu wyjść, wydatków i rozliczania się z chorym                       

z wydanych pieniędzy. 
2) Pomoc w podtrzymaniu psychofizycznych kondycji osoby w tym: 

a) gimnastyka oddechowa i ruchowa bierna i czynna, 
b) organizowanie spacerów, 
c) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. 

3) Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności: 
a) mycie, kąpiel, czesanie i ubieranie chorego, 
b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 
c) układanie chorego w łóżku z zastosowaniem udogodnień, 
d) zapobieganie powstaniu odleżyn i oparzeń, 
e) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 
f) przesłanie łóżka. 

 
 
 



 
 
 
 

§ 4. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane            
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym.  
 

§ 5. 
1. Usługi o których mowa w § 3 i § 4  przyznawane będą indywidualnie, decyzjami 

administracyjnymi wydawanymi na wniosek osoby zainteresowanej,                    
jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej                  
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

2. Liczba godzin i zakres przyznanych usług uwzględnia stan zdrowia, wiek            
i sprawność psychofizyczną osoby objętą tą formą pomocy, jak również 
udzielenia pomocy ze strony rodziny, a także możliwości ich realizacji przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie. 

3. Wymiar czasowy usług opiekuńczych nie może przekraczać łącznie: 
1) 8 godzin dziennie dla osób samotnie gospodarującej, 
2) 7 godzin dziennie dla osób pozostających w rodzinie. 

4. Wymiar czasowy specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
nie może przekroczyć: 

1) 3 godziny tygodniowo w 1 miesiącu, 
2) 2 godziny tygodniowo w następnych miesiącach. 

5. Pracownik socjalny w porozumieniu z wnioskodawcą lub członkami rodziny 
wnioskuje o przyznanie wymiaru czasu usług z zastrzeżeniem zapisów ust. 2-4.
  

§ 6. 
1. Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego 

dochodu na osobę w rodzinie. 
2. Cenę jednej godziny usług od której naliczana jest odpłatność wprowadza                

na dany rok budżetowy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              
w Masłowie zarządzeniem po przeprowadzonej analizie rynku.   

3. Analizę rynku dokonuje się w miesiącu grudniu roku budżetowego, a zmianę 
ceny o której mowa w ust. 2 dokonuje się od 1 stycznia roku następnego. 

4. Usługi przyznane osobom, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy  z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362            
z późn.zm.) są nieodpłatnie. 

5. Ustala się odpłatność za jedną godzinę świadczenia usług w miejscu 
zamieszkania w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej                  
lub dochodu w rodzinie zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Tabela odpłatności za świadczone usługi w miejscu zamieszkania. 
 

Dochód osoby lub rodziny względem kryterium ustalonego 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (wyrażony w %) 

Wysokość odpłatności za usługi 
liczona w % od ogólnego kosztu usługi 

Osoby samotnie 

gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie Nieodpłatnie 

powyżej 100 do 125 6 10 



powyżej 125 do 150 10 15 

powyżej 150 do 175 15 25 

powyżej 175 do 200 20 30 

powyżej 200 do 225 30 40 

powyżej 225 do 250 50 60 

powyżej 250 do 275 65 70 

powyżej 275 do 300 80 85 

powyżej 300 100 100 

                
6. Kwoty kryterium dochodowego przestawione w tabeli ust. 5 podlegają 

waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r.                    
o pomocy społecznej 

7.  Wysokość odpłatności za usługę oblicza się za miesiąc kalendarzowy. 
8. Opłaty za usługi wnosi się do 15-go dnia każdego następnego miesiąca                   

po wykonaniu usługi przez osobę  zobowiązaną do uiszczenia opłaty                       
na wskazane w decyzji administracyjnej konto bankowe.    

9. W przypadku nie uregulowania należności za usługę przez okres 3 miesięcy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie wstrzymuje realizację usług           
z jednoczesnym ściągnięciem zaległości w trybie egzekucji administracyjnej. 

10. Pomoc w formie usług może zostać ograniczona lub uchylona w przypadku 
naruszenia zasad współżycia społecznego przez osobę objętą pomocą lub inne 
osoby przebywające w miejscu świadczonych usług, a w szczególności                      
w przypadku: 
1) nadużywania alkoholu, 
2) przejawów agresji, 
3) niestosowany obraźliwych, wulgarnych i dokuczliwych zachowań wobec 

osoby świadczącej usługi,  
4) powtarzających się nieobecności lub utrudniania wykonywania czynności 

opiekuńczych. 
 

§ 7. 
1.  W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli miesięczna kwota opłat za usługi 

ustalona zgodnie z tabelą odpłatności za świadczone usługi w miejscu 
zamieszkania, stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub  
też niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, na wniosek osoby korzystającej          
z usług lub członka jego rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej może dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia 
odpłatności za usługi ze względu na:  
1) udokumentowanie, że kwota dochodu pozostająca po poniesieniu 

niezbędnych wydatków miesięcznych, kosztów leczenia i odpłatności                  
za usługi opiekuńcze nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
życiowych, 

2) wystąpi konieczność korzystania przez tą osobę z co najmniej dwóch 
rodzajów usług, 

3) nastąpi zdarzenie losowe powodujące znaczne pogorszenie sytuacji 
materialnej.  

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Masłów  
/-/ Sylwester Wojtyna 

 

 


