
UCHWAŁA Nr XXXIX / 313 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie 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 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym 

(t.j.  Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)  

Rada Gminy Komańcza 

Uchwala, co następuje: 

§ 1 

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, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

2. W załączniku o którym mowa w ust. 1 określa się Tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/303/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 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. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 



Załącznik do uchwały 

Nr XXXIX/313/2022 

Rady Gminy Komańcza 
z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

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 

 

§ 1.  1. Usługi przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie wymagającej przyznania usług nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego 

określonego   w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 

zależnej od dochodu, zgodnie z tabelą: 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

Wysokość dochodu w 

procentach wg. Kryterium 

dochodowego określonego 

w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procentach w odniesieniu do 

jednej godziny usługi 

Osoby samotnie 

gospodarujące (art. 8 ust. 1 

pkt 1) 

Osoby w rodzinie (art. 8 

ust.1 pkt 2) 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5 % 15 % 

powyżej 150% do 200% 10 % 20 % 

powyżej 200% do 300% 15 % 30 % 

powyżej 300% do 400% 30 % 70 % 

powyżej 400% do 500% 50 % 100 % 

powyżej 500% 100 % 100% 
 

3. Odpłatność za usługi stanowi iloczyn liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu 

i kosztu usługi za 1 godzinę zegarową. 

4. Ustala się cenę 1 godziny zegarowej usług opiekuńczych w kwocie 25  zł 

5. Ustala się cenę 1 godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w kwocie 25 zł. 

§ 2. Opłata za świadczone usługi winna być dokonana na konto Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Komańczy. 

§ 3. 1. Osoba, której przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, może być 

częściowo zwolniona od opłat za wykonane usługi, jeżeli występuje co najmniej jedna  

z następujących przyczyn; 

1) ponoszenia stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji, 

takich jak wydatki na zakup leków, środków sanitarno-opatrunkowych, artykułów medycznych lub 

pielucho-majtek, 



2) zachodzi konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym iż odpłatność za te usługi 

zagraża egzystencji świadczeniobiorcy, 

3) zachodzi konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych tj. usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) zachodzi konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy 

w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby, niepełnosprawności lub wieku, 

5) zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy 

społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, rehabilitacyjnych, 

6) świadczeniobiorca poniósł straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, 

7) przejawia niezaradność życiową wynikającą z zaburzeń psychicznych. 

8) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby  

z których wynika że osoba nie jest wstanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych 

zasad, 

2. Osoba, której przyznano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, może być całkowicie 

zwolniona  od  opłat  za  wykonane  usługi  jeżeli  spełnia  przynajmniej  dwie  przesłanki  określone   

w §  5 ust. 1 pkt 1 – 8. 
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