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ZASADY 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 I TRYBU ICH POBIERANIA 
 
 

§ 1 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą 
przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 
 

§ 2 
 

Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 
świadczenia ustala się w oparciu o: 

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie 
wywiadu środowiskowego; 

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę; 
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza 

(wydaną w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 
§ 3 
 

1) Podstawą określenia odpłatności z tytułu świadczonych usług, o których mowa w § 1 stanowi 
koszt jednej godziny usług. 

2) Wysokość opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych ustala zarządzeniem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 
podstawie wysokości wydatków osobowych i wynagrodzeń pracowników.  

3) Osoby korzystające  usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego   
dochodu w wysokości ustalonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

4) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek osób wnoszących opłatę  lub 
pracownika socjalnego może  podjąć decyzję o częściowym lub  całkowitym  zwolnieniu                   
z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, a w szczególności gdy: 

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej 
najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności            
w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, 

b) osoby poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.   

 
§ 4 
 

Ustala się szczegółowy tryb pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze: 

1) po zakończeniu każdego miesiąca osoba korzystająca z usług wpłaca należność do 5-go dnia 
każdego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, 

2) kwoty odpłatności za usługi, o których mowa w pkt.1 są przekazywane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej na konto Urzędu Gminy w Janowie. 
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