
UCHWAŁA NR LIV/244/10 
RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 6 września 2010 r. 
 

 

 

 

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11) oraz art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ) Rada Gminy Kampinos uchwala,              
co następuje. 
 

§ 1 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów  
z otoczeniem.  
 

§ 2 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w formie 
decyzji administracyjnej, w której określa  rodzaj, zakres i odpłatność za usługi na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. 
 

§ 3 

Pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przysługuje:  
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona. 
2. Osobie w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

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

§ 4 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych jest odpłatna. 
Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, 
zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze w części lub w całości zgodnie             
z  załączona tabelą (załącznik nr 1 do uchwały). 
 

§ 5 

Koszt usługi opiekuńczej wynosi 15 zł za 1 godzinę.    
                                               

                                                                             § 6    

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić 
od ponoszenia przez świadczeniobiorcę części lub całości kosztów odpłatności za usługę.  

  

§ 7 

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze dokonywane są na wskazany w decyzji rachunek 
bankowy Gminy. Wpłaty stanowią dochód Gminy. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr LIV/244/10 

Rady Gminy Kampinos 

z dnia 6 września 2010 r. 

 

 

 

 

Zasady ustalania wysokości odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę  

za korzystanie z usług opiekuńczych  

 

 

 

 

 

Lp.  Weryfikowane kryterium 

dochodowe uprawniające  

do świadczeń z pomocy społecznej 

na zasadach określonych w art. 9 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności liczona procentowo  

od kosztu usług opiekuńczych 

Osoba samotnie 

zamieszkująca  

i gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

1 do 100%  kryterium  bezpłatne bezpłatne 

2 od 101% – 150 % 10% 20% 

3 od 150% – 200 % 20% 30% 

4 od 201% – 300 % 40% 50% 

5  powyżej 300 % 100% 100% 

 


