
 

 
UCHWAŁA Nr XXIX.389.2020 

                                                Rady Gminy Nadarzyn 
    z dnia 28 października 2020r. 

 

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 i trybu ich pobierania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,1622,1690,1818 i 2473) 
Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała reguluje 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 trybu ich pobierania. 

§ 2. 1. Stawka opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 20 zł.(dwadzieścia 
złotych). 

2. Stawka opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40 zł.    
(czterdzieści złotych). 

§ 3. 1. Opłatę ponosi osoba, której dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Opłata ponoszona jest w granicach określonych poniższą tabelą. 

Procentowy wskaźnik dochodu osoby 
samotnie gospodarującej lub osoby w 
rodzinie liczony w stosunku do 
kryterium dochodowego określonego w 
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  

Wysokość odpłatności w % za 1 godzinę usługi 
ustalona w stosunku do stawki za 1 godzinę 
usługi, o której mowa w § 2 

 Osoba samotnie     
gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

do 100% bezpłatnie bezpłatnie 

powyżej  100,1% do   150 % 10% 20 % 

powyżej 150,1% do   175% 15 % 30 % 

powyżej 175 % do   200% 20 % 40 % 



200,1% do   250% 30 % 50 % 

250,1 % do   300% 50 % 70 % 

300,1 % do   350 % 70 % 90 % 

Powyżej 350 % 100 % 100% 

 

§ 4. 1. Z ponoszenia opłaty zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) zobowiązane są do ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej lub  
w innej placówce zapewniającej całodobową opiekę; 
 
2) ukończyły 80 rok życia. 
 
2. Z ponoszenia opłaty w połowie - ustalonej na podstawie § 2 i § 3 - wysokości zwolnione                  
są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: 

1) są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, trwale niezdolne                     
do samodzielnej egzystencji lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

2) korzystają z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym średnio 20 godzin 
miesięcznie; 

3) ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające 50% ich dochodu.  
  
§ 5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w ramach 
programu „Opieka 75+”, współfinansowane ze środków budżetu państwa, świadczone  
są nieodpłatnie. 

§ 6. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy wskazany w decyzji administracyjnej                
w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano 
usługę. 

§ 7. Nie pobiera się odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze za 
miesiąc, w którym nastąpił zgon osoby, u której wykonywane były usługi. 

§  8. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012 
roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi) oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  
z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 
 


