
UCHWAŁA NR XVIII/211/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków częściowego i 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 (tj. Dz. U. 2016. poz. 
446 ze zm.) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2016.930 ze zm.) uchwala 
się co następuje:

§ 1. Określa się:

1) warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

2) warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi, o których mowa w pkt 1,

3) tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobom, co do których stwierdzono 
wystąpienie przesłanek warunkujących ich przyznanie określonych w  art.50 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca o 
pomocy społecznej.

§ 3. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których 
dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób,  o których 
mowa w ust. 1, określa poniższa tabela:

Dochód na osobę samotnie 
gospodarującą określony              

w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r.               
o pomocy społecznej

Wysokość 
odpłatności ustalona 
od ceny usługi w %

Dochód na osobę w 
rodzinie określony                   

w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r.             
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności 
ustalona od ceny 

usługi w %

Do 100% nieodpłatnie Do 100% nieodpłatnie
Do 160% 5% Do 250% 10%
Do 220% 10% Do 300% 20%
Do 250% 20% Do 350% 30%
Do 300% 30% Do 400% 50%
Do 350% 60% Do 500% 70%

Powyżej 350% 100% Powyżej 500% 100%

3. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w kwocie 16,50 zł i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w kwocie 17,00 zł.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie  z ponoszenia 
opłat, w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę  w gospodarstwie 
domowym korzystającą z usług;

2) konieczność ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub 
osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt  członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia  lub 
innej placówce;

4) świadczeniobiorca dotknięty zostaje zdarzeniem losowym.
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§ 5. Upoważnia się Dyrektora MGOPS w Pleszewie do obniżenia lub odstąpienia od odpłatności określonych w 
§3, ust.2 uchwały w wypadkach gdy korzystającym z opieki po jej opłaceniu pozostała do dyspozycji w danym 
miesiącu kwota nieprzekraczająca odpowiednio 100% dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o 
pomocy społecznej.

§ 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze realizowana jest w formie wpłat na konto MGOPS  w Pleszewie na 
podstawie decyzji o wysokości odpłatności

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Miejsko -  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie 
ustalania zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za te usługi.

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

do uchwały nr XVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej jako zadanie własne gminy o obligatoryjnym
charakterze wskazuje organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016.930 ze zm.)
Rada Gminy określa w drodze uchwały 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 tryb ich pobierania. Niniejsza uchwała w sposób kompleksowy wskazuje zasady
przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz częściowego i całkowitego zwolnienia od
opłat a także trybu ich pobierania. Zmianie ulega również wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi w
procentach. Nadto dokonano urealnienia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej z uwzględnieniem
średniego kosztu takich usług w innych gminach świadczących podobne usługi. Od 1 stycznia 2017 r. koszt
jednej godziny usług opiekuńczych wyliczony został na kwotę w wysokości 16,50 zł, zaś specjalistycznych
usług opiekuńczych na kwotę 17,00 zł. Zmiana wysokości opłat za jedną godzinę świadczenia usług wynika
również z konieczności uwzględnienia czasookresu, który upłynął od momentu przyjęcia dotychczas
obowiązującej stawki. Zaproponowany poziom odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych nie
ograniczy dostępu do tych usług z uwagi na możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia od
ponoszenia opłat w uzasadnionych przypadkach.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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