
UCHWAŁA NR XXXV/201/2021  
RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 30 lipca 2021 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 od 
opłat, jak również tryb ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369, z 2021 poz. 794, poz. 803) 
Rada Gminy Sadkowice 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 od opłat, jak również tryb 
ich pobierania. 

§ 2. 1. Realizatorem zadania własnego Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sadkowicach z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach może zlecać świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych innym podmiotom, w trybie i na zasadach przewidzianych 
w odrębnych przepisach. 

§ 3. Usługi opiekuńcze, o których mowa w § 2 ust. 1 przysługują osobom mieszkającym na terenie Gminy 
Sadkowice i świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje pomocy. 

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze obejmują: 

1) pomoc w czynnościach życia codziennego; 

2) opiekę higieniczną; 

3) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem; 

4) inne czynności wynikające z rozeznanych potrzeb. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny zapewniać: 

1) pielęgnację wspierającą proces leczenia; 

2) rehabilitację fizyczną zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji 
ruchowej lub fizjoterapii; 

3) wsparcie psychologiczne; 

4) inne czynności wynikające z rozeznanych potrzeb. 

§ 5. 1. Przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w formie 
decyzji administracyjnej, w której określa się: 

1) zakres świadczonych usług; 

2) okres i miejsce świadczonych usług; 

3) zasady odpłatności; 

4) sposób i termin wnoszenia opłat. 

2. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1 poprzedzone jest wywiadem środowiskowym 
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. 
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§ 6. Ustala się, iż godzinowa stawka odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
wynosi 20,00 zł brutto za jedną godzinę usługi.  

§ 7. 1. W przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej usługi opiekuńcze przysługują 
nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

2. W przypadku osób w rodzinie usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 i 2 ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze 
w wysokości określonej w tabeli: 

Dochód na osobę zgodnie z art. 8 
ust.1 ustawy o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności w % 
ustalona od kosztu 1 godziny usług 
osoby samotnie gospodarującej 

Wysokość odpłatności w % 
ustalona od kosztu 1 godziny usług 
osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 100% do 150% 5% 10% 
powyżej 150% do 220% 9% 15% 
powyżej 220% do 270% 13% 20% 
powyżej 270% do 320% 25% 30% 
powyżej 320% do 350% 40% 45% 
powyżej 350% do 380% 50% 60% 
powyżej 380% do 400% 70% 80% 
powyżej 400% 100% 100% 

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 
korzystanie z usług lub pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może 
częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności. 

2. Zwolnienie z częściowej lub całkowitej odpłatności może nastąpić ze względu na: 

1) długotrwałą lub ciężką chorobę oraz ponoszenie wydatków na zakup leków, artykułów sanitarnych, bądź 
stosowania specjalnej diety; 

2) konieczność zapewnienia pomocy więcej niż jednej osobie w rodzinie wymagającej pomocy w formie 
specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych; 

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej 
lub ośrodku wsparcia oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych; 

4) zdarzenia losowe. 

§ 9. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę lub jej 
opiekuna, na wskazany w decyzji rachunek bankowy, do dnia 15-go każdego miesiąca. 

2. Osoby, którym przyznano pomoc w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, obowiązane są do ponoszenia odpłatności z tego tytułu także w sytuacji, gdy usługa nie może 
być wykonana z winy świadczeniobiorcy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 maja 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 od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 405FE9A3-F6BE-47E8-B651-6EB25D64B941. Podpisany Strona 2



§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jan Idzikowski 
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