
    
UCHWAŁA Nr IX/71/2015 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich pobierania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.163, poz. 693, poz.1058, poz. 1240, 
poz. 1310, Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : 
 
          § 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznania i odpłatności oraz warunki częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
          § 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona. 
         2. Usługi, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy 
innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. 
 
          § 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie  
kontaktów z otoczeniem. 
 
          § 4. Wartość jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 13,57 zł zgodnie 
z kalkulacją stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały. 
 
          § 5. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego    
w ustawie o pomocy społecznej i niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 90 lat życia.  
 
          § 6. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 5, ponoszą odpłatność za usługi  na 
zasadach określonych w tabeli : 

Dochód na osobę w relacji do kryterium  
dochodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej w procentach  

Wysokość odpłatności w procentach  liczona 
od kosztu usługi   

   101-150              10 
   151-200              15 
   201-250              20 
   251-300              40 
   301-350              60 
   351-400              80 
   Powyżej 400              100 

 



          § 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek, 
lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia 
odpłatności w szczególności ze względu na: 
1) wysokie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją; 
2) wysokie koszty związane z utrzymaniem mieszkania; 
3) posiadanie na utrzymaniu dzieci uczących się; 
4) zdarzenie losowe. 
 
          § 8. Należność za usługi należy wpłacać do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 
rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej. 
 
          § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  

 
          § 10. Traci moc Uchwała Nr XIX/153/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 września 2004  
roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat jak również trybu ich 
pobierania oraz Uchwała Nr XX/172/2004 z dnia 5 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę  
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat jak również trybu ich 
pobierania. 
 
          § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Załącznik Nr 1  
   do Uchwały Nr IX/71/2015 
   Rady Gminy Widuchowa  
   z dnia 26 listopada 2015 r. 

 
 

Kalkulacja kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych   
świadczonych przez opiekunki nad chorym w domu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Widuchowej 
 
Kalkulacja sporządzona została na podstawie kosztów utrzymania opiekunek nad chorym 
 w domu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej w roku 2014 i 2015. 
 
 

2014 
 

1. Koszt utrzymania opiekunek nad chorym w domu w 2014 roku -  188 955,08 zł 
2. Czas pracy w 2014 roku na 2 etaty /na ¾ etatu/                                2311 godzin   
3. Czas pracy w 2014 roku umowa – zlecenie /12 osób/                      11616 godziny  
4. Łącznie  liczba godzin pracy w 2014 roku                                       13 927 godziny  

 
188 955,08 zł : 13 927 godzin =  13.57 zł za godzinę usługi. 
 
 

2015 
 

1. Koszt utrzymania opiekunek nad chorym w domu przez trzy kwartały 2015 roku  
tj. od 01 stycznia do 30 września 2015     -  151 427,77 zł 

2. Czas pracy w 2015 roku na 2 etaty /na ¾ etatu/                                1883 godzin   
3. Czas pracy w 2015 roku umowa – zlecenie /12 osób/                       9276 godziny  
4. Łącznie  liczba godzin pracy w 2015 roku                                     11 159 godziny  

 
151 427,77 zł : 11 159 godzin =  13.57 zł za godzinę usługi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widuchowa, dnia 04 listopada 2015 roku  
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/71/2015 
           Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 26 listopada 2015 r. 
 
Proponowany projekt Uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu 
ich pobierania wnosi zmiany w zakresie zwiększenia odpłatności procentowej oraz stawki 
za 1 godzinę usługi wynikającą z kalkulacji poniesionych kosztów a także rozszerza wachlarz usług. 
 
1. Obecna Uchwała regulująca zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze funkcjonuje 
od 2004 roku i brak w niej jest norm zawartych w art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. który 
rozszerza katalog oferowanych usług o pomoc świadczoną przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem i dostosowaną do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia 
lub niepełnosprawności osób korzystających ( np. terapia przeciwodleżynowa, zmiana opatrunków).  
 
2. Określenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
bezpośrednio w Uchwale jest konsekwencją zapisu art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej nakazującego ustalić w drodze uchwały między innymi zasady odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
  
3. Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala 
zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na 
adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane. 
  
4. Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite 
lub częściowe z ponoszenia opłat doprecyzowany został w oparciu o doświadczenia wynikające 
ze stosowania dotychczas obowiązującej uchwały w postępowaniach administracyjnych 
w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania usług i zwalniania z ponoszenia 
za nie odpłatności.  
 
5. Przyjęcie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu Gminy Widuchowa, gdyż 
projekt uchwały zawiera nowe rozwiązania, które wiążą się ze zmianą poziomu odpłatności. Została 
zmieniona wysokość procentowej odpłatności /§6/ oraz wartość jednej godziny usług opiekuńczych 
§4. Proponowane zmiany winny przynieść zwiększenie dochodu Gminy Widuchowa. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


