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UCHWAŁA Nr XXI/153/2008
Rady Gminy Manowo

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatno ści za usługi 
opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

(Szczecin, dnia 21 października 2008 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), Rada Gminy 
Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z 
wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się 
osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 
a są jej pozbawione bez względu na wysokość posiadanych dochodów.

2. Może być też przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie 
może takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze mogą być całkowicie 
lub częściowo zwolnione z tych opłat na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Prawo do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie przysługuje bezpłatnie:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób, 
których dochody przekraczają kryteria określone w § 3 są odpłatne.

2. Odpłatność z tytułu usług ustala Kierownik GOPS w formie decyzji administracyjnej, 
według stawki za średni koszt godziny świadczonych usług.

3. Średni koszt godziny świadczonych usług ustala rocznie w terminie do 15 lipca 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie.

4. Rozpoczęta godzina świadczenia usług liczona jest jako pełna godzina świadczonych 
usług.

5. Średni koszt godziny świadczonych usług ustala się na podstawie średnich faktycznie 
poniesionych kosztów za godzinę świadczonych usług.

§ 5. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi można zwolnić częściowo z 
tych opłat w zależności od wysokości dochodu w stosunku do kryterium dochodowego 
ustalając procentową wysokość zwolnienia od opłaty za świadczone usługi zgodnie z tabelą 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi mogą być zwolnione częściowo lub 
całkowicie z tych opłat, na podstawie udokumentowanego wniosku, aktualnego wywiadu 
środowiskowego oraz innych dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację, jeżeli:

1) występują uzasadnione okoliczności, w szczególności śmierć członka rodziny, straty 
materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;



2) zaistniały inne szczególne uzasadnione okoliczności.

§ 6. Odmowa częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat może nastąpić w 
szczególności:

1) gdy osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności nie wyrazi zgody na zbieranie 
danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami o Pomocy Społecznej;

2) w razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu 
udokumentowaną przez zobowiązanego, ubiegającego się o zwolnienie z opłat, a 
rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego;

3) w razie odmowy złożenia zaświadczenia o dochodach i stanie majątkowym, jeżeli 
pracownik socjalny będzie się takiego zaświadczenia domagał;

4) w razie odmowy udzielenia wywiadu środowiskowego.

§ 7. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze należy wpłacać w wysokości określonej decyzją 
administracyjną do dnia 10 następnego miesiąca, po miesiącu w którym były świadczone 
usługi na konto Urzędu Gminy podane w decyzji.

2. W przypadku osób samotnych, mających trudności z poruszaniem się lub 
załatwieniem spraw urzędowych, odpłatność za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy mogą 
regulować za pośrednictwem osób świadczących te usługi, udzielając im pisemnego 
upoważnienia.

§ 8. Kryteria dochodowe podane w § 3 niniejszej uchwały podlegają waloryzacji zgodnie z 
art. 9 ust. 1 ustawy o Pomocy Społecznej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo oraz Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLI/240/98 Rady Gminy w Manowie z dnia 25 marca 1998 r. 
w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie.

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

ZAŁĄCZNIK  

Dochód do kryterium 
dochodowego w %

 Wysokość zwolnienia w %

 Dla osoby samotnie 
gospodaruj ącej

 Dla osoby w rodzinie

101 - 150  95  80

151 - 200  75  60

201 - 250  60  40

251 - 300  30  10


