
Uchwała Nr XXIV/116/04 

Rady Gminy w Kołaczycach  

z dnia 27 sierpnia 2004r. 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zakresu świadczonych usług. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 8 ust. l, art. 

17 ust. l pkt. 11, art.50, art. 96 ust. 2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) 

Rada Gminy w Kołaczycach uchwala co następuje: 

 

§ l 

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane 

również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych mają osoby samotne, przez 

które rozumie się osoby samotnie mieszkające i nieposiadające osób 

zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy członkowie 

wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub 

choroby. 

 

§2 

1. Usługi opiekuńcze obejmuj ą czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, higieniczne 

i zdrowotne. 

2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, obejmują: 

usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnację rehabilitację 

fizyczną, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjne - terapeutyczne, 

pomoc mieszkaniową. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

§3 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się na mocy decyzji administracyjnej, 

wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzedzonej 

przeprowadzonym wywiadem środowiskowym na wniosek osoby zainteresowanej jej 

przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. Usługi mogą być również przyznane z urzędu. 



§4 

Ustala się następujący zakres usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagaj ą pomocy innych osób, a są j ej pozbawione; 

1. Pielęgnacyjne, do których należą: 

- przesłanie łóżka 

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej 

- mycie, kąpanie, czesanie, ubranie chorego 

- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji 

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych 

- karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności 

2. Gospodarcze, do których należą: 

- zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji podopiecznego 

artykułów przemysłowych 

-zabezpieczenie posiłków, w tym gorących w dniu wykonywania usług, 

- utrzymanie w czystości otoczenia chorego 

- dokonywanie bieżących porządków używanej przez chorego części mieszkalnej 

- utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych 

- pranie bielizny osobistej dziennej i nocnej oraz lekkiej odzieży chorego 

- dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego 

- palenie w piecu, przynoszenie opału do domu 

- przynoszenie wody do domu 

- zlecanie w imieniu podopiecznych wykonanie niezbędnych remontów i napraw 

wyposażenia domowego 

3. Opiekuńcze do, których należą: 

- organizowanie czasu wolnego chorego, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

- dostarczanie książek i prasy 

- wyprowadzanie chorego na spacery 

4. Zdrowotne, do których należą: 

- zamówienie wizyt lekarskich  

- realizowanie recept lekarskich 

- podawanie lekarstw choremu 

- współpraca z pielęgniarką środowiskową i lekarzem 

- na życzenie chorego zorganizowanie wizyty księdza w domu 

 

§5 

Ustala się wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcom jak niżej: 



Wysokość dochodu 

w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego 

w art.8 ust. l ustawy 

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od średniego kosztu usługi za jedną 

godzinę z roku poprzedniego w procentach 

 

 
Osoby 

samotne 

Osoby samotnie 

gospodarujące posiadające 

zstępnych i wstępnych 

Osoby w rodzinie 

W wysokości do 100% 0 0 0 

101% do 150% 5 10 20 

151% do 200% 10 15 25 

201% do 250% 15 20 30 

251% do 300% 20 25 35 

301% do 400% 25 30 45 

401% do 450% 30 40 60 

451% do 500% 55 65 100 

Powyżej 500% 100 100 100 

 

Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia następnego 

miesiąca, w którym dokonana została przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych - opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym „Monitor Polski” oraz obwieszczenia ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego dotyczącego zweryfikowanych kwot kryterium 

dochodowego, stanowiących podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń 

z pomocy społecznej. 

 

§ 6 

W szczególnych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 

nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach na wniosek pracownika 

socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania tego zwrotu. 

 

§ 7 

Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze wnoszone będą przez świadczeniobiorcę na 

konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach za pośrednictwem 

pracowników wykonujących usługi w terminie do 10-go każdego następnego miesiąca 

po wykonaniu usługi. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczyce. 

 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 



 

§10 

Traci moc Uchwała Nr XXX/152/93 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 21 grudnia 

1993r w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz Uchwała Nr 

IX/46/95 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 9 marca 1995r w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXX/152/93 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 21.12.1993r. dotycząca 

ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze. 
 


