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UCHWAŁA NR VIII/44/2011
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 17 czerwca 2011 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 112, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 182, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, 
poz.527) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362, zmiany: Nr 201, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, 
Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) 

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kiełczygłowie. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się: 

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób; 

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, natomiast rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek, nie 
mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 3. Usługi opiekuńcze będą świadczone w zakresie określonym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych następuje w drodze decyzji 
administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, a ponadto miejsce 
i termin świadczenia tych usług oraz wysokość odpłatności, jaką ponosi osoba. 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być realizowane nieodpłatnie lub za 
odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu w rodzinie na zasadach określonych w tabeli, która 
stanowi złącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Osoby, którym przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a których dochód jest 
niższy niż określony w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej są całkowicie zwolnione od opłat za te usługi. 

§ 6. 1. Wartość 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,5% najniższej emerytury 
ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

2. Wartość 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 2% najniższej 
emerytury ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wnosić do kasy Urzędu 
Gminy Kiełczygłów lub na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie do dnia 15-go 
każdego następnego miesiąca, w którym wykonano usługę. 

§ 8. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego 
istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze. 

2. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku: 

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług – po przedstawieniu dowodu wpłaty za usługę; 
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2) konieczności ponoszenia opłat za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce 
wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej - po przedstawieniu 
dowodu wpłaty; 

3) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej 
jedna jest obłożnie chora. 

3. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku: 

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 30% dochodu netto osoby 
lub rodziny korzystającej z usług; 

2) udokumentowanego stosowania specjalistycznej diety; 

3) udokumentowanego zdarzenia losowego. 

§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 nie może być dłuższe niż 6 miesięcy w roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kiełczygłowie. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2011

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 17 czerwca 2011 r.

WYKAZ CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH W DOMU 
ŚWIADCZENIOBIORCY 

1. Zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji świadczeniobiorcy artykułów przemysłowych, 

2. Zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego, 

3. Wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery, 

4. Utrzymanie w czystości otoczenia chorego, 

5. Dokonywanie bieżących porządków w używanej przez świadczeniobiorcę części mieszkania z wyłączeniem 
ciężkich prac porządkowych, (np. mycia okien, prania firan, zasłon, prania dywanów), 

6. Utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego służącego 
świadczeniobiorcy, 

7. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego (np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu), 

8. Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży świadczeniobiorcy, 

9. Dbanie o czystość bielizny pościelowej, ręczników - odnoszenie i przynoszenie z punktów pralniczych), 

10. Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody, 

11. Zamawianie wizyt lekarskich, 

12. Realizacja recept lekarskich, 

13. Załatwianie innych spraw na życzenie chorego lub polecenie kierowniczki (np. opłacanie świadczeń za 
czynsz, rachunków za światło, gaz, telefon, abonamentu rtv, składek ubezpieczeniowych), 

14. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczenie się z chorym z wydanych pieniędzy. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2011

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 17 czerwca 2011 r.

WYKAZ CZYNNOŚCI W RAMACH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
WYKONYWANYCH W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY 

1. Przesłanie łóżka świadczeniobiorcy, 

2. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej świadczeniobiorcy, 

3. Utrzymywanie higieny osobistej świadczeniobiorcy (np. mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie 
chorego), 

4. Układanie świadczeniobiorcy w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, 

5. Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, 

6. Pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych, 

7. Karmienie świadczeniobiorcy, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności, 

8. Pielęgnacja zlecona przez lekarza po uprzednim instruktażu przez osobę uprawnioną, w ramach posiadanych 
kwalifikacji opiekunki. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2011

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 17 czerwca 2011 r.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, 
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 
Osoba samotna = osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie 

Odpłatność za 1 godzinę Dochód w % kwoty stanowiącej 
kryterium dochodowe w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 

Odpłatność za 1 godzinę Dochód w % kwoty stanowiącej 
kryterium dochodowe w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 
Usługi 

opiekuńcze 
Specjalistyczne 

usługi 
opiekuńcze 

Usługi 
opiekuńcze 

Specjalistyczne 
usługi 

opiekuńcze 
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

od 101% do 150% 10% 10% od 101% do 150% 20% 25% 
od 151% do 200% 20% 25% od 151% do 200% 25% 30% 
od 201% do 250% 30% 30% od 201% do 250% 30% 35% 
od 251% do 300% 50% 50% od 251% do 300% 50% 50% 
od 301% do 350% 60% 60% od 301% do 350% 65% 65% 
od 351% do 400% 70% 70% od 351% do 400% 75% 75% 

powyżej 400% 100% 100% powyżej 400% 100% 100% 


