
 
UCHWAŁA NR XXXIII/284/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU 

z dnia 23 lutego 2017 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 przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930; 

z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359 i poz. 1616 oraz z 2016 r. poz. 753, poz. 1583 i poz. 2174), Rada Miejska 

w Złocieńcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny-

mi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania 

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługują nieodpłatnie osobom, których do-

chód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, nie przekracza odpowiednio, kryterium docho-

dowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę 

w rodzinie określają następujące wskaźniki odpłatności: 

Dochód na osobę samotnie 

gospodarującą, o którym mowa 

art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

% 

odpłatności 

Dochód na osobę w rodzinie, 

o którym mowa art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej 

% 

odpłatności 

pow. 100% - 132.5% 1.5% pow. 100% - 132.5% 3.5% 

pow. 132.5% - 165% 3% pow. 132.5% - 165% 7% 

pow. 165% - 187.5% 5% pow. 165% - 187.5% 11% 

pow. 187.5% - 220% 7% pow. 187.5% - 220% 15% 

pow. 220% - 237.5% 11% pow. 220% - 237.5% 20% 

pow. 237.5% - 255% 15% pow. 237.5% - 255% 25% 

pow. 255% - 265% 22.5% pow. 255% - 265% 32.5% 

pow. 265% - 275% 30% pow. 265% - 275% 40% 

pow. 275% - 282.5% 45% pow. 275% - 282.5% 55% 

pow. 282.5% - 290% 60% pow. 282.5% - 290% 70% 

pow. 290% - 310% 75% pow. 290% - 310% 85% 

pow. 310% - 330% 90% pow. 310% - 330% 100% 

pow. 330% 100% pow. 330% 100% 
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§ 4. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala kierownik Ośrodka na podstawie analizy 

kosztów realizacji tego zadania i wynika ona z umowy zawartej przez Ośrodek z podmiotami przyjmującymi 

zlecenie realizacji zadania w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 

1) 17,00 zł, gdy usługi te realizowane są przez pracowników Ośrodka;

2) 13,00 zł, gdy usługi te nie wymagają specjalistycznego przygotowania i kwalifikacji i realizowane są na

podstawie umowy o ich świadczenie zawartej z Ośrodkiem i polegają na: przygotowaniu i podaniu posiłku,

pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych, zrobieniu zakupów, prostych czynnościach porządkowych

w domu podopiecznego, napaleniu w piecu.

§ 6. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mo-

wa w § 4 i 5, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w § 3, oraz liczby godzin 

świadczonych usług w ciągu miesiąca. 

2. Kierownik Ośrodka wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz o wysokości odpłatności. 

§ 7. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę korzystają-

cą z usług na rachunek lub w kasie Ośrodka, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesią-

cu, w którym wykonano usługę. 

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług, może być, na jej wniosek lub 

na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za usługi na 

czas określony, zwłaszcza ze względu na: 

1) fakt, iż żądanie opłaty w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie

lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy;

2) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo

- rehabilitacyjnej, opiekuńczo - leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

4) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych

usług opiekuńczych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej przez jedną osobę przewlekle chorą;

5) zdarzenie losowe.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVII/232/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-

wie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2013 r. poz. 81) i uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2017 r. zmie-

niająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-

niami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

Mirosław Kacianowski 
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