
                                                    UCHWAŁA NR XXXVI.239.2021
                                                    RADY GMINY  BABOSZEWO
                                                        z dnia 29 grudnia 2021 roku

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 od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.11 i 
art.50 ust.6 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst. jednolity: Dz.U. z 2020r. 
poz. 1876 z późn.zm.) Rada Gminy Baboszewo  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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  
z opłat, jak również tryb ich pobierania, w brzmieniu  Załącznika Nr 1 .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/207/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r.  w 
sprawie : zasad przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osó z zaburzeniami  
psychicznymi oraz szczegółowe warunki  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich  pobierania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§4.Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 



                                                                      UZASADNIENIE

Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r  o pomocy społecznej ( tekst jednolity : Dz.U z
2020r poz. 1876 z późn. zm.) kompetencją Rady Gminy jest  określenie w drodze uchwały 
szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz określenie szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomoc w formie usług opiekuńczych jest zadaniem 
własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Nowa uchwała  określa w sposób szczegółowy 
zasady przyznawania  i odpłatności za usługi, wprowadza  możliwość częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat w przypadkach szczególnych, ponadto określony został tryb pobierania opłat za 
usługi. Dokonano także urealnienia kosztu jednej godziny. Zaproponowany poziom odpłatności za 
usługi nie ogranicza dostępności do usług.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 



                                                                                Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.239.2021
                                                                                                Rady Gminy w Baboszewie 
                                                                                                z dnia 29 grudnia 2021 roku

  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych  dla osób  z zaburzeniami psychicznymi zwane dalej ,, usługami opiekuńczymi '' 
świadczone są na terenie gminy Baboszewo przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Baboszewie.                                
2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych  usług opiekuńczych przysługuje 
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych  przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a są jej pozbawione.

3. Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą  być przyznane również osobom,
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację  oraz w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie lub upoważniony do 
wydawania decyzji administracyjnych  pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Baboszewie  przyznając na podstawie decyzji  administracyjnej usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, ustala  ich zakres, okres i miejsce świadczenia  oraz wysokość odpłatności 
wnoszonej przez świadczeniobiorcę lub jego zstępnych lub wstępnych.

7. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobie  
samotnej lub osobie w rodzinie, których dochód  nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

8. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 100% minimalnej stawki 
godzinowej w danym roku, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw RP.

9. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych  usług opiekuńczych w wysokości 40,00zł 
brutto.
10. Przyznawanie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych  następuje na 
wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny, przedstawiciela ustawowego oraz mogą być przyznane 
z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

11. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
uzależniony jest od sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być 
udzielona, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania tej osoby.

12. Specjalistyczne  usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
lekarza specjalistę, w którym określono stan zdrowia osoby wymagającej pomocy w formie usług 
oraz rodzaj, ilość i czasokres zalecanych usług opiekuńczych.



13. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są wykonywane przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności  oraz zaleceń 
lekarskich.
14. Usługi opiekuńcze przyznawane świadczeniobiorcy  są wykonywane wyłącznie  na jego rzecz 
przez 5 dni roboczych w tygodniu w wymiarze  nie wyższym niż 8 godzin dziennie.

15. Opłaty za świadczenie usług  opiekuńczych  ustala się na okres miesiąca kalendarzowego na 
podstawie  rozliczenia  wystawianego co miesiąc świadczeniobiorcy  przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Baboszewie i uiszcza się na rachunek bankowy GOPS w oparciu o decyzję 
administracyjną  oraz ewidencję czasu pracy osoby świadczącej usługi, która stanowi podstawę  do 
wyliczenia godzin usług w środowisku.

16. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie:
1) osobom samotnie  gospodarującym, jeżeli spełniają kryterium dochodowe osoby samotnie 
gospodarującej, określone w art.8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,
2) osobom w rodzinie, jeżeli spełniają kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone w art.8
ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej.

17. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą 
częściową odpłatność w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, lub dochód na 
osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej, zgodnie z  poniższymi tabelami:

Tabela 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze osób samotnie gospodarującej i w 
rodzinie.
Dochód na osobę ustalony w 
% wg kryterium  
dochodowego określonego w
art.8 ust.1  ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi opiekuńczej 
za jedną godzinę dla osób samotnych i w rodzinie.

Osoby samotne Osoby w rodzinie

Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie

101% - 130% 5% 10%

131% - 150% 10% 20%

151% - 200% 15% 30%

201% - 250% 20% 40%

251% - 300% 40% 60%

301% - 350% 70% 90%

Powyżej 351 % 100% 100%

Tabela 2. Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych i w 
rodzinie
Dochód na osobę ustalony w 
% wg kryterium 
dochodowego określonego w 
art.8 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu specjalistycznej 
usługi opiekuńczej za jedną godzinę dla osób samotnych i w 
rodzinie

Osoba samotna Osoby w rodzinie

Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie



101% - 150% 5% 10%

151% - 200% 10% 20%

201% -250% 20% 30%

251% -300% 30% 50%

301% - 350% 50% 70%

Powyżej 351% 100% 100%

18. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  świadczeniobiorcy 
wnoszona jest w terminie  wskazanym w decyzji administracyjnej.

19. W przypadku waloryzacji rent  i emerytur zmiana kosztów odpłatności za godzinę 
świadczonych usług opiekuńczych  następuje  po miesiącu przeprowadzenia waloryzacji.

20.W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza gdy żądanie zwrotu kosztów za udzielone
usługi opiekuńcze stanowiłoby dla osoby nadmierne  obciążenie, lub niweczyłoby skutki  pomocy 
społecznej, na wniosek osoby uprawnionej do odpłatności za usługi opiekuńcze, jej przedstawiciela 
ustawowego lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba  obowiązana do odpłatności może zostać
częściowo lub całkowicie  zwolniona z ponoszenia opłat jednorazowo, na czas określony nie 
dłuższy niż  6 miesięcy.
Zwolnienie w szczególności  może nastąpić ze względu na :
1) konieczność sprawowania opieki w formie usług  opiekuńczych w gospodarstwie domowym na 
rzecz więcej niż jednej osoby,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, 
placówce opiekuńczo- wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
3) konieczności stałych , niezbędnych  i uzasadnionych, udokumentowanych wydatków w procesie 
leczenia lub rehabilitacji takich jak wydatki na leki, artykuły higieniczno- pielęgnacyjne i inne 
stanowiące  ponad 30% dochodu netto osoby lub rodziny korzystającej z usług,
4) inne szczególnie uzasadnione przypadki losowe.

21. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności podejmuje Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie na podstawie udokumentowanego wywiadu 
środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.


