
UCHWAŁA NR XXXIII/175/10  

RADY GMINY CISEK  

z dnia 8 marca 2010 r.  

 

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738) Rada Gminy Cisek uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Cisku na wniosek: 

2. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi ponadto wynikać z potwierdzonego 
zaświadczeniem lekarskim, rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę do otrzymania takiej usługi.

3. Podstawę przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi zaświadczenie lekarza 

leczącego, że stan zdrowia ubiegającego się o usługi wymaga pomocy osób trzecich oraz ustalenia wywiadu 
środowiskowego.  

§ 2.  1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
pielęgnację zleconą przez lekarzy oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zatrudnione przez OPS w ramach umowy zlecenia.  

§ 3.  1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 

2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które 
wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.  

3. Pierwszwństwo w przyznawaniu pomocy przysługuje osobom samotnym oraz tym rodzinom, w których 
wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.  

§ 4.  1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,3% najniższej emerytury brutto 

ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 
2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w oparciu o koszt wynikający z umowy zlecenia 

zawartej z osobą świadczącą określone specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

3. Obliczoną zgodnie z ust.1 i 2 kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w górę.  
4. Obowiazujace stawki odpłatności wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia obowiązywania waloryzacji 

emerytur i rent.  

§ 5.  1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie: 

2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat reguluje wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

rozporządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.  

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub na wniosek 

pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, 

zwłaszcza ze względu na: 

§ 7. Opłata za usługi opiekuńcze , specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osobę uzyskującą pomoc

w formie specjalistycznej usługi lub jej opiekuna bezpośrednio lub przelewem do kasy Urzędu Gminy, w terminie do 15
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.  

§ 8. Tracą moc Uchwały: 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.  

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów,

2) lekarza,

3) pielęgniarki środowiskowej,

4) pracownika socjalnego OPS.

Dochód na osobę  Wysokość odpłatności w % ustalana od ceny usługi dla:

osób samotnych osób w rodzinach

poniżej 351 nieodpłatnie nieodpłatnie

351 – 477 nieodpłatnie 5

478 – 667 5 10

668 – 821 10 15

821 – 976 15 25

977 – 1.278 30 70

1.279 – 1.555 50 80

powyżej 1.555 100 100

1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów usług,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych, 

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagająca pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, 

w tym co najmniej jedną przewlekle chorą, 

4) bezrobocie,

5) wielodzietność,

6) zdarzenie losowe.

1) Nr XX/83/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania. 

2) Nr VI/25/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Cisek  

 

mgr Rozwita Szafarczyk 
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Dochód na osobę  Wysokość odpłatności w % ustalana od ceny usługi dla:

osób samotnych osób w rodzinach

poniżej 351 nieodpłatnie nieodpłatnie

351 – 477 nieodpłatnie 5

478 – 667 5 10

668 – 821 10 15

821 – 976 15 25

977 – 1.278 30 70

1.279 – 1.555 50 80

powyżej 1.555 100 100

1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów usług,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia 

i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych, 

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagająca pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, 

w tym co najmniej jedną przewlekle chorą, 

4) bezrobocie,

5) wielodzietność,

6) zdarzenie losowe.

1) Nr XX/83/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania. 

2) Nr VI/25/2007 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Cisek  

 

mgr Rozwita Szafarczyk 
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