
UCHWAŁA  Nr XXV/154/16  

RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 grudnia 2016 roku r. 

w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930 i poz. 1583 ) Rada Gminy w Rawie Mazowieckiej uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania oraz warunki zwolnienia od opłat 

w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 

a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. 

§ 3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina 

nie może takiej pomocy zapewnić. 

§ 4. W decyzji o przyznaniu świadczenia W formie usług opiekuńczych określa się wysokość odpłatności albo 

przyznaje się świadczenia nieodpłatnie. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXX/202/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

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

Łódzkiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Michał Michalik  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXV/154/16 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania. 

I. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze. 

„Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze jest uzależniona od: 

1. Wysokości dochodów osiąganych przez osobę uprawnioną do korzystania z pomocy w formie usług opiekuń-

czych, obliczonych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930 

z późn. zm.) 

Dochód netto obliczony zgodnie z art. 8 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2016 r, poz. 930, z późn. zm.) 

Wartość odpłaty w procentach ustalona od ceny 

usługi dla: 

Osób samotnie gospo-

darujących 

Wieloosobowych gospo-

darstw domowych 

Do 100% kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej 
Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

                   100%-125%  
5%                                       

 

15% 

 

                    125%-150%  
10% 

 

            20% 

 

                    150%-200%  
15% 

 

25% 

 

                    200%-250%  
20% 

 

35% 

 

                    250%-300%  
30% 

 

50% 

 

                    300%-400%  
45% 

 

70% 

 

                    400%-500%  
70% 

 

85% 

 

Powyżej 500%  
100% 

 

100% 
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2. Wieku osoby uprawnionej do korzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych – osoby, której ukoń-

czyły 100 lat mają prawo do korzystania z bezpłatnych usług opiekuńczych 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może (na jej wniosek lub na wniosek 

pracownika socjalnego) być częściowo do 50% lub całkowicie zwolniona z odpłatności na czas określony. 

I. Tryb pobierania należności za usługi. 

1. Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze następuje za okresy miesięczne, po wykonaniu 

i potwierdzeniu jej wykonania przed świadczeniobiorcę, w terminie 10-go dnia każdego miesiąca. 

2. Należności za usługi opiekuńcze należy opłacać do kasy GOPS-u lub na konto GOPS w Banku Spółdziel-

czym Oddział Rawa Mazowiecka Nr 29 9302 1027 2601 6535 2000 0010. 
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