
ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2019
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały 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 z opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.7.39.2015 z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Gaszowice
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały 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 z opłat jak również trybu ich pobierania.

2. Konsultacje prowadzone są w dniach od 6.12.2019 r. do 09.12.2019 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice lub Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gaszowicach ul. Rydułtowska 1, 44-293 Gaszowice

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@gaszowice.pl

c) za pośrednictwem faksu na nr tel.: 32 4399600

5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada pani Marzena Mandrysz 
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach tel.: 32 4399604; e-mail: ops@gaszowice.pl

6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 2 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.gaszowice.pl

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.204.2019

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia .................... 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 
z opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) 
po przeprowadzeniu konsultacji określonych w uchwale Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.7.39.2015 
z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 2015 r., poz. 2094)

na wniosek Wójta Gminy Gaszowice
Rada Gminy Gaszowice
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 oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej "usługami" przyznaje się osobie 
w miejscu zamieszkania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy 
społecznej.

§ 3. 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom
i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują również osobom
i rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, określonego w ust. 1, pod warunkiem 
ich zwrotu na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów usług dla:Lp. % kryterium dochodowego określonego 
w art.8 ustawy

o pomocy społecznej osoby samotnie 
gospodarującej

osoby w rodzinie

1 2 3
1. do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
2. powyżej 100% do 150% 10% 20%
3. powyżej 150% do 200% 15% 25%
4. powyżej 200% do 250% 30% 40%
5. powyżej 250% do 300% 60% 70%
6. powyżej 300% do 400% 80% 90%
7. powyżej 400% 100% 100%

§ 4. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 23,00 złote (słownie: dwadzieścia trzy złote), a koszt 
jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 36,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć złotych).
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§ 5. 1.  Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności może być częściowo lub całkowicie zwolniona 
z ustalonej odpłatności.

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu wpłaty za usługę,

2) konieczności ponoszenia opłaty za członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 
placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej - po przedstawieniu dowodu 
wpłaty,

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

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności przysługuje w przypadku:

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki, leczenie i rehabilitację,

2) udokumentowanego zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,

3) realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektów lub 
programów współfinansowanych z innych środków.

§ 6. 1.  Odpłatność za wykonywane usługi wpłacana będzie przez świadczeniobiorcę na konto Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gaszowicach w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu 
w którym wykonano usługę.

2. Podstawą obliczania odpłatności są karty pracy osób wykonujących usługi, zawierające informację 
o czasie usług poświadczoną podpisem świadczeniobiorcy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gaszowicach.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr XXXVIII/255/05 z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 lipca 2005 r. Nr 83 poz. 2277).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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