
B U R M I S T R Z 
MIASTA i GMINY PILICA 

4 2 - 4 3 6 PILICA 
ul. Żarnowiecka 4 6 a 

Zarządzenie Nr 297/2014 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 3 czerwca 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie 
określenia 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 z tych opłat, a także trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zra.) oraz Uchwały Nr XLVIII/289/2010 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
zarządza się co następuje: 

§1 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu uchwały 
w sprawie określenia 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 z tych opłat, a także trybu ich pobierania. 

§2 

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy 
Pilica na temat projektu uchwały w sprawie określenia 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 z tych opłat, a także 
trybu ich pobierania. ( zał. nr 1 zarządzenia) 
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją 
siedzibę na terenie Gminy Pilica. 

§3 

Ustalam termin konsultacji: od 10 do 15 czerwca 2014 r 



§4 

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza załączonego do 
zarządzenia (zał. .nr 2 do zarządzenia), po uprzednim zapoznaniu się z projektem 
uchwały , oraz wyrażenie swojej opinii. 
2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 10 czerwca 
2014 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl.  
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem 
www.pilica.bip.jur.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy oraz będzie 
dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy ul. Senatorska 3 42-436 Pilica. 
3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 
10 do 15 czerwca 2014r do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, pokój 
Nr 12 lub przesłać pocztą na adres 42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a albo emailem na adres 
urzad@pilica.pl. 
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie 
zawiadomienia o terminie konsultacji i wynikach konsultacji. 
5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. 
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów 
wymienionych w § 2 ust. 2. 
6. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Pilica pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Pilica w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.jur.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pilica. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy. 

§5 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.pilica.pl
http://www.pilica.bip.jur.pl
mailto:urzad@pilica.pl
http://www.pilica.pl
http://www.pilica.bip.jur.pl


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 297/2014 Burmistrza Miasta 

i Gminy Pilica z dnia 3.06.2014r 

Projekt 

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 

w sprawie: określenia 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 z tych opłat, a także trybu 
ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz . U. z 2013 r poz. 594 z późn. zmianami), art. 17 
ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art.96 ust. 1,2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ) 
Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala: 

§1 

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Pilica 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 tych 
opłat, a także trybu ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica 
i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy . 

§3. 

Traci moc uchwała Nr XXV/159/2000 Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę 
wydatków na usługi opiekuńcze oraz uchwała Nr XXV/160/2000 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2000 r w sprawie ustalenia stawki 
godzinowej za wykonywanie usług opiekuńczych w rodzinie i u osób samotnych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w Gminie Pilica za usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania 

§1. 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane jako jedna z form 
pomocy z zakresu pomocy społecznej, mogą być świadczone nieodpłatnie lub za 
odpłatnością. 

§2. 
Usługi, o których mowa w § 1 przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, 
choroby albo innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, lub 
osobom w rodzinie, jeśli rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. 

§3. 
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji 
administracyjnej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy, na wniosek 
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby 
zainteresowanej bądź pracownika socjalnego, w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad 
środowiskowy. 

§4. 
Osoba ubiegającą się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne 
zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych - zaświadczenie 
lekarskie z określeniem szczegółowego ich zakresu. 

§5. 
Pracownik socjalny w rodzinnym wywiadzie środowiskowym ustala rodzaj i zakres usług 

oraz ilość godzin, jaka będzie konieczna dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb osoby 
zainteresowanej oraz dochody osoby bądź rodziny, w celu określenia warunków odpłatności 
za świadczone usługi. 

§6. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy w decyzji przyznającej 
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa zakres świadczonych usług, 
okres i miejsce ich świadczenia oraz odpłatność za ich wykonywanie. 

§7. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest zróżnicowana ze 
względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy. 



Kryterium dochodowe (%) kryterium 
dochodowe 
wg art. 8 ust.l ustawy o pomocy 
społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w 
procentach 

Kryterium dochodowe (%) kryterium 
dochodowe 
wg art. 8 ust.l ustawy o pomocy 
społecznej Osoba samotna Osoba w rodzinie 

Do 100% bezpłatnie bezpłatnie 
101 - 150 10 20 
151-200 15 25 
201 - 300 20 30 
301 -400 30 40 
401 - 500 50 70 
Powyżej 500 100 100 

§8. 
Odpłatność za wykonanie : 
1) jednej godziny usług opiekuńczych wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Pilicy ustala się w wysokości 1,5% najniższej emerytury 
2) jednej godziny usług opiekuńczych wykonywanych w formie pomocy sąsiedzkiej na 
podstawie umowy zlecenia ustala się w wysokości 1% najniższej emerytury. 
3) jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 2% najniższej 
emerytury 

§9. 
W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami opiekuńczymi lub dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182), usługi opiekuńcze 
świadczone są nieodpłatnie. 

§10. 
Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w szczególności ze względu na: 
1) zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, 
niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, 
które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu 
niezbędnych opłat i wydatków na ww. cele oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie 
pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub 
całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi. 

§ 11-
Całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi następuje na 
podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy na wniosek 
osoby objętej usługami, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego. 

§12. 
Odpłatność za usługi opiekuńczej pobierana będzie przez świadczącego usługi w terminie do 

30-go dnia każdego miesiąca, w którym wykonano usługi. 

§13. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona będzie na konto Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pilicy przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty w ustalonym 
terminie. 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 297/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 3.06.2014 

Pieczęć organizacji pozarządowej 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 

Do projektu uchwały w sprawie określenia 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 z tych opłat, a także 
trybu ich pobierania 

Termin zgłaszania opinii od 10.06.2014 r. do 15.06.2014 r. 

Nazwa organizacji wnoszącej opinie 

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów: 

Pilica, dnia: 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię, 
uprawnionej statutowo do reprezentowania 
organizacji pozarządowej lub upoważnionej 

w tym celu 


