
ZARZĄDZENIE NR 0050.0578.2022 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały 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 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1)) oraz § 4 załącznika do uchwały 
Nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 601)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje projektu uchwały 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  

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do Zarządzenia. 

3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 

5. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ornontowicach na ulicy Żabik 9/ 6 i 9. 

6. Składane opinie muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego opinię. 

7. Koperty zawierające opinie należy zaadresować z dopiskiem „Dotyczy konsultacji projektu                          
uchwały 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”. 

§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą strony internetowej www.ornontowice.pl, Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Ornontowice na www.bip.ornontowice.pl    oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy 
Ornontowice. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     
w Ornontowicach. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, 

z 2022 r. poz. 857. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

   

Wojt Gminy Ornontowice 
 
 

mgr Marcin Kotyczka 
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Projekt 
 
z dnia  16 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 26 maja 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022r. poz. 1, 66)  uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz 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, w sposób określony w niniejszej uchwale. 

§ 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa tabela stanowiąca 
Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za 
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może zostać zwolniona częściowo lub całkowicie 
z ponoszenia opłat. 

2. Częściowe zwolnienie z opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 przysługuje w przypadku, gdy zachodzi 
konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 
egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych 
z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, 
artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami 
zakupu. 

3. Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje w przypadku, gdy występuje przynajmniej jedna z niżej 
wymienionych okoliczności: 

a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym, 

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, 
ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rehabilitacyjnej; 

c) korzystanie przez świadczeniobiorcę z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych. 

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 36 złotych.  

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 38 złotych. 

3. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek bankowy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/213/05 Rady  Gminy  Ornontowice z dnia  23 marca  2005 roku w sprawie 
szczegółowych  warunków  przyznawania  i ustalania  odpłatności za  usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne  
usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat,  jak  
również  trybu  ich  pobierania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
1 lipca 2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 26 maja 2022 r. 

Tabela odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Wysokość odpłatności w % liczona od  kosztu 1 h usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych  

Dochód w % wg kryterium  
określonego wg art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 r. dla osoby samotnie gospodarującej dla osoby w rodzinie 

Powyżej 100 % do 125 %  5 % 10 % 
Powyżej 125 % do 150 %  10 % 20 % 
Powyżej 150 % do 175 %  15 % 25 % 
Powyżej 175 % do 200 % 20 % 35 % 
Powyżej 200 % do 225 % 25 % 45 % 
Powyżej 225 % do 250 % 30 % 50 % 
Powyżej 250 % do 300 % 40 % 70 % 
Powyżej 300 % do 350 % 60 % 90 % 
Powyżej 350 % do 400 % 80 % 100 % 
Powyżej 400 % 100 % 100 % 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. 
zm.), osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, 
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 
nie mogą takiej pomocy zapewnić. Na podstawie art. 50 ust. 6 w/w ustawy Rada gminy określa, w drodze 
uchwały, 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. Wobec 
powyższego podjęcie  uchwały w tym zakresie jest zasadne. 

Id: 40C3C06F-5AC2-4C24-A7DD-1E2C60B0F9A3. Projekt Strona 1Id: CBF18A29-BF6C-4CA5-8AFF-4B67D9FD6984. Podpisany Strona 4


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6
	Paragraf 1 Ustęp 7

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3
	Paragraf 3 Ustęp 3 Litera a
	Paragraf 3 Ustęp 3 Litera b
	Paragraf 3 Ustęp 3 Litera c


	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 3

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



