
Uchwała Nr Nr XXXII/210/09 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 3 lipca 2009 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, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 50 ust. 6 i 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

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

zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu 

pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie 

Andrzej Kurczyński 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH LUB 

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH.  

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

§ 3. 1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie dla 

każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (przy pomocy 

sprzętu pomocniczego i środków chemii gospodarczej), 

2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o 

higienę żywności, 

3) pranie osobistej bielizny i odzieży,

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do 

pralni, 

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym

miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach 

towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów, 

6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków,

7) dostarczanie posiłku,

8) przynoszenie opału i palenie w piecu,

9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,

10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, dostarczanie książek, prasy,

11) inne, niezbędne czynności, niewymienione w pkt 1-10.

1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, pomoc przy czynnościach fizjologicznych,

2) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, nacieraniu 

maścią, olejkami, robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn, podmywaniu, zmianie pieluchomajtek, 

4) zamawianie wizyt lekarskich, kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w sprawie zdrowia osoby 

objętej opieką, realizacja recept. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT.  

§ 1. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 złotych. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej 

dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. 

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą

tabelą: 

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę lub inną upoważnioną 

osobę w kasie MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 5 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 15 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 30 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % do 350 % 60 % kosztu godziny usług

powyzej 350 % do 400 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 400 % 100 % kosztu godziny usług

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 40 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 60 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % 100 % kosztu godziny usług

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 

4) ukończenia 100 lat życia przez świadczeniobiorcę,

5) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.

ID: BIMCTVORQGSSVGBINBOBEIPTQ. Niepodpisany. Strona 1 / 6



Uchwała Nr Nr XXXII/210/09 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 3 lipca 2009 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, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 50 ust. 6 i 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

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

zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu 

pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie 

Andrzej Kurczyński 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH LUB 

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH.  

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

§ 3. 1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie dla 

każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (przy pomocy 

sprzętu pomocniczego i środków chemii gospodarczej), 

2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o 

higienę żywności, 

3) pranie osobistej bielizny i odzieży,

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do 

pralni, 

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym

miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach 

towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów, 

6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków,

7) dostarczanie posiłku,

8) przynoszenie opału i palenie w piecu,

9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,

10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, dostarczanie książek, prasy,

11) inne, niezbędne czynności, niewymienione w pkt 1-10.

1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, pomoc przy czynnościach fizjologicznych,

2) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, nacieraniu 

maścią, olejkami, robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn, podmywaniu, zmianie pieluchomajtek, 

4) zamawianie wizyt lekarskich, kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w sprawie zdrowia osoby 

objętej opieką, realizacja recept. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT.  

§ 1. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 złotych. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej 

dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. 

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą

tabelą: 

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę lub inną upoważnioną 

osobę w kasie MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 5 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 15 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 30 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % do 350 % 60 % kosztu godziny usług

powyzej 350 % do 400 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 400 % 100 % kosztu godziny usług

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 40 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 60 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % 100 % kosztu godziny usług

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 

4) ukończenia 100 lat życia przez świadczeniobiorcę,

5) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.
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Uchwała Nr Nr XXXII/210/09 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 3 lipca 2009 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, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 50 ust. 6 i 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

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

zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu 

pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie 

Andrzej Kurczyński 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH LUB 

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH.  

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

§ 3. 1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie dla 

każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (przy pomocy 

sprzętu pomocniczego i środków chemii gospodarczej), 

2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o 

higienę żywności, 

3) pranie osobistej bielizny i odzieży,

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do 

pralni, 

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym

miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach 

towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów, 

6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków,

7) dostarczanie posiłku,

8) przynoszenie opału i palenie w piecu,

9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,

10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, dostarczanie książek, prasy,

11) inne, niezbędne czynności, niewymienione w pkt 1-10.

1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, pomoc przy czynnościach fizjologicznych,

2) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, nacieraniu 

maścią, olejkami, robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn, podmywaniu, zmianie pieluchomajtek, 

4) zamawianie wizyt lekarskich, kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w sprawie zdrowia osoby 

objętej opieką, realizacja recept. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT.  

§ 1. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 złotych. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej 

dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. 

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą

tabelą: 

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę lub inną upoważnioną 

osobę w kasie MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 5 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 15 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 30 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % do 350 % 60 % kosztu godziny usług

powyzej 350 % do 400 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 400 % 100 % kosztu godziny usług

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 40 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 60 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % 100 % kosztu godziny usług

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 

4) ukończenia 100 lat życia przez świadczeniobiorcę,

5) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.
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Uchwała Nr Nr XXXII/210/09 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 3 lipca 2009 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, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 50 ust. 6 i 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

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

zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu 

pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie 

Andrzej Kurczyński 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH LUB 

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH.  

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

§ 3. 1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie dla 

każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (przy pomocy 

sprzętu pomocniczego i środków chemii gospodarczej), 

2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o 

higienę żywności, 

3) pranie osobistej bielizny i odzieży,

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do 

pralni, 

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym

miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach 

towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów, 

6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków,

7) dostarczanie posiłku,

8) przynoszenie opału i palenie w piecu,

9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,

10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, dostarczanie książek, prasy,

11) inne, niezbędne czynności, niewymienione w pkt 1-10.

1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, pomoc przy czynnościach fizjologicznych,

2) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, nacieraniu 

maścią, olejkami, robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn, podmywaniu, zmianie pieluchomajtek, 

4) zamawianie wizyt lekarskich, kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w sprawie zdrowia osoby 

objętej opieką, realizacja recept. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT.  

§ 1. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 złotych. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej 

dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. 

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą

tabelą: 

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę lub inną upoważnioną 

osobę w kasie MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 5 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 15 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 30 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % do 350 % 60 % kosztu godziny usług

powyzej 350 % do 400 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 400 % 100 % kosztu godziny usług

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 40 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 60 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % 100 % kosztu godziny usług

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 

4) ukończenia 100 lat życia przez świadczeniobiorcę,

5) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.
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Uchwała Nr Nr XXXII/210/09 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 3 lipca 2009 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, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 50 ust. 6 i 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

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

zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu 

pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie 

Andrzej Kurczyński 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH LUB 

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH.  

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

§ 3. 1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie dla 

każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (przy pomocy 

sprzętu pomocniczego i środków chemii gospodarczej), 

2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o 

higienę żywności, 

3) pranie osobistej bielizny i odzieży,

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do 

pralni, 

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym

miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach 

towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów, 

6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków,

7) dostarczanie posiłku,

8) przynoszenie opału i palenie w piecu,

9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,

10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, dostarczanie książek, prasy,

11) inne, niezbędne czynności, niewymienione w pkt 1-10.

1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, pomoc przy czynnościach fizjologicznych,

2) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, nacieraniu 

maścią, olejkami, robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn, podmywaniu, zmianie pieluchomajtek, 

4) zamawianie wizyt lekarskich, kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w sprawie zdrowia osoby 

objętej opieką, realizacja recept. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT.  

§ 1. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 złotych. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej 

dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. 

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą

tabelą: 

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę lub inną upoważnioną 

osobę w kasie MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 5 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 15 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 30 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % do 350 % 60 % kosztu godziny usług

powyzej 350 % do 400 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 400 % 100 % kosztu godziny usług

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 40 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 60 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % 100 % kosztu godziny usług

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 

4) ukończenia 100 lat życia przez świadczeniobiorcę,

5) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.
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Uchwała Nr Nr XXXII/210/09 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 3 lipca 2009 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, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 50 ust. 6 i 

art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Augustowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

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

zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz trybu 

pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące Załącznik 

Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie 

Andrzej Kurczyński 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH LUB 

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH.  

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. 

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a 

także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie 

obejmują usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności: 

§ 3. 1. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej indywidualnie dla 

każdego świadczeniobiorcy w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i stopnia samodzielności. 

2. Wszystkie czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (przy pomocy 

sprzętu pomocniczego i środków chemii gospodarczej), 

2) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o 

higienę żywności, 

3) pranie osobistej bielizny i odzieży,

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do 

pralni, 

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym

miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach 

towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów, 

6) przygotowywanie posiłków uwzględniających dietę oraz pomoc przy spożywaniu posiłków,

7) dostarczanie posiłku,

8) przynoszenie opału i palenie w piecu,

9) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,

10) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, dostarczanie książek, prasy,

11) inne, niezbędne czynności, niewymienione w pkt 1-10.

1) mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, pomoc przy czynnościach fizjologicznych,

2) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

3) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: podawaniu leków, nacieraniu 

maścią, olejkami, robieniu okładów, zapobieganiu powstawaniu odleżyn, podmywaniu, zmianie pieluchomajtek, 

4) zamawianie wizyt lekarskich, kontaktowanie się z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką w sprawie zdrowia osoby 

objętej opieką, realizacja recept. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH ODPŁATNOŚCI, A TAKŻE ZASADY 

CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT.  

§ 1. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 10 złotych. 

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej 

dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. 

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, 

zgodnie z poniższą tabelą: 

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą

tabelą: 

§ 5. 1. Na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z odpłatności w szczególnie uzasadnionych sytuacjach: 

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, regulowana jest przez świadczeniobiorcę lub inną upoważnioną 

osobę w kasie MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr Nr XXXII/210/09

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 lipca 2009 r.

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 5 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 15 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 30 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % do 350 % 60 % kosztu godziny usług

powyzej 350 % do 400 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 400 % 100 % kosztu godziny usług

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę 

usług opiekuńczych

powyżej 100 % do 125 % 10 % kosztu godziny usług

powyżej 125 % do 150 % 20 % kosztu godziny usług

powyżej 150 % do 200 % 40 % kosztu godziny usług

powyżej 200 % do 250 % 60 % kosztu godziny usług

powyżej 250 % do 300 % 80 % kosztu godziny usług

powyżej 300 % 100 % kosztu godziny usług

1) jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie finansowe lub niweczyłoby skutki

udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

3) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków 

opatrunkowych, rehabilitacji, 

4) ukończenia 100 lat życia przez świadczeniobiorcę,

5) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności.
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