
 

UCHWAŁA NR XV/82/2019  
RADY GMINY SADOWNE 

z dnia 12 grudnia 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 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), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, 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, a 

także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

na terenie gminy Sadowne. 
 

§ 2. 

1. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala 

pracownik socjalny w drodze wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania tej 

osoby. 

2. Przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uwzględnia się: 
 

1) rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną osoby, na rzecz której mają być świadczone usługi, 

2) warunki mieszkaniowe, 

3) sytuację rodzinną i materialną, 

4) uwarunkowania środowiskowe, 

5) możliwość zapewnienia pomocy przez rodzinę, 

6) przewidziane w budżecie na dany rok środki finansowe na realizację zadania. 

 

§ 3. 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone nieodpłatnie albo za 

odpłatnością w zależności od dochodu osoby wymagającej pomocy w przypadku jednoosobowego 

gospodarstwa domowego lub dochodu na osobę w rodzinie w przypadku wieloosobowego gospodarstwa 

domowego. 

2. Wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie za usługi     

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sadownem ustalana jest z uwzględnieniem zasad wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych  ustala się w wysokości minimalnej stawki godzinowej tj. 

minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę  wykonania zlecenia lub świadczenia usług, o 

której mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych  ustala się w wysokości 120% minimalnej 

stawki godzinowej tj. minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę  wykonania zlecenia lub 



świadczenia usług, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane będzie 

miesięcznie w oparciu o „Kartę czasu pracy” osoby sprawującej opiekę, potwierdzone pisemnie przez 

świadczeniobiorcę.  

2. Należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać  na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sadownem lub do kasy Urzędu Gminy w Sadownem do 5 dnia  

następnego miesiąca po miesiącu, w którym została dokonana usługa.  

 
 

§ 6. 

1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

może być w uzasadnionych przypadkach częściowo zwolniona z ustalonej odpłatności z powodu: 

1) ponoszenia kosztów pobytu innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-

rehabilitacyjnej, 
 

2) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji, 

związanych: 
 

a) z potrzebami mieszkaniowymi osoby zobowiązanej, 
 

b) z procesem leczenia osoby zobowiązanej bądź osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,  
w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych i/lub pielęgnacyjnych, a także 

stosowania określonej diety zaleconej przez lekarza specjalistę, 
 

c) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych, 
 

d) gdy w rodzinie występuje więcej niż jedna osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2.  Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze   

może zostać całkowicie zwolniona z opłat w przypadku jednoczesnego występowania więcej niż jednej z 

przesłanek określonych w ust. 1. 
 

§ 7. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 8. 

 

Traci moc uchwała Nr XXVII/135/09 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze świadczone 

przez opiekunkę domową (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz. 2282 z dnia 04 czerwca 2009 r.). 

 

§ 9. 

 

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne 
 

 

Tomasz Szymanik 



 

Załącznik do uchwały Nr XV/82/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

Wysokość dochodu osoby samotnie Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do kosztu 
gospodarującej lub na osobę jednej godziny usług opiekuńczych lub 

w rodzinie w procentach specjalistycznych usług opiekuńczych 
w stosunku do kryterium 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy   

o pomocy społecznej   

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

   

powyżej 100% do 150% 2,5% 5% 

   

powyżej 150% do 170% 5% 10% 

   

powyżej 170% do 200% 10% 20% 

   

powyżej 200% do 230% 15% 30% 

   

powyżej 230% do 250% 20% 40% 

   

powyżej 250% do 280% 30% 60% 

   

powyżej 280% do 300% 40% 80% 

   

powyżej 300% do 350% 50% 100% 

   

powyżej 350% do 400% 75% - 

   

powyżej 400% 100% - 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


