
Uchwała Nr XVII/165/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 3 listopada 2016 r.  
 

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 opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz  art. 50 ust. 6 w związku z art.17 ust.1 

pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach   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 psychicznymi udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat, jak również trybu ich pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24 listopada 

2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XVII/165/16 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 3.11.2016 r.  

 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

 

§ 1. 1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry organizuje i realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” 

należy  przez to rozumieć specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. Szczegółowy  zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa 

się w decyzji administracyjnej. 

§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,  

zwanych dalej usługami, przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub 

uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej  pozbawione. 

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze mogą być przyznane 

również osobie, która wspólnie zamieszkuje z rodziną: małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi. 

§ 4.  Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2  

ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. 1.  Osoby i rodziny, których dochód jest wyższy niż określony w art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 

ustawy o pomocy społecznej ponoszą wydatki za świadczone usługi na zasadach określonych 

w poniższej tabeli: 

 Dochód osoby samotnej, 

samotnie gospodarującej  

lub przypadający na 

osobę  w rodzinie: 

  

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny usług 

za 1 godzinę dla: 
  

 Osoba samotna Osoby samotnie 

gospodarującej 

Osoby w rodzinie 

do  100% kryterium 

dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej 

lub na osobę w rodzinie   

 

nieodpłatnie 

 

 

 

nieodpłatnie 

 

 

  

nieodpłatnie 

  

  

  

powyżej100% do 150% 5% 

  

10 % 

 

 

15 % 

 

powyżej 150% do 200% 
 

10% 

  

15 % 

 

20 % 

 



    

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność za korzystanie   

z usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych może zostać częściowo 

lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, ze względu na: 

1)  korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za 

usługę, 

2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy 

w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą, 

3)  udokumentowane zdarzenie losowe lub inne uzasadnione okoliczności. 

3.  Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez  pracownika socjalnego. 

§ 6. 1 Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 0,75% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

2. Pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,75% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

3.  Odpłatność za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto   wskazane w decyzji 

przyznającej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przelewem w terminie do 

15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

§ 7.  Nie dochodzi się zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych, 

zstępnych. 

 

 

 

 

 

 

 

  

powyżej 200% do 250% 

 

15% 

  

25% 

 

30 % 

  

powyżej 250% do 300% 25% 

  

35 % 

 

 

40% 

  

powyżej 300% do 350% 40% 

  

50 % 

 

 

50 % 

  

powyżej 350% do 400% 50% 

 

 

 

 

70 % 

 

 

70% 

  

powyżej 400% 100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XVII/165/16 z dnia 3.11.2016r.  

 

 

Problemy osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 

wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu, to jedna z wielu kwestii 

społecznych wymagających działań wspierających ze strony służb społecznych. Zgodnie  

z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi opiekuńcze 

znajdują się w katalogu zadań gminy o charakterze zadań obowiązkowych. Naczelną zasadą 

tejże ustawy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości. 

W myśl art. 50 ust. 6 wyżej powołanej ustawy w kompetencji rad jest podejmowanie 

uchwały w kwestii szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwalniania z opłat jak również trybu ich pobierania. 

 


