
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/215/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE 

z dnia 29 marca 2017 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  

od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują min: 

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

b) opiekę higieniczną, 

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, 

d) inne wynikające z potrzeb podopiecznego. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują osobie, która z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest ich pozbawiona. 

2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie , która wymaga do pomocy 

innych osób a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić. 

3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 lub 2 winno być poprzedzonym wywiadem środowiskowym oraz 

zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy. 

§ 3. 1 Osoby korzystające z świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę  

za 1 godz. usług w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli 1 : 

Tabela nr 1 

Dochód na osobę w % 

% koszt godziny usług opiekuńczych osoby samotnie 

gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

% koszt godziny usług w rodzinie  

(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Do 100% Nieodpłatnie - 

Powyżej 100% - 125% 20% 25% 

Powyżej 125% - 150% 30% 30% 

Powyżej 150% - 175% 40% 45% 

Powyżej 175% - 200% 50% 60% 
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Dochód na osobę w % 

% koszt godziny usług opiekuńczych osoby samotnie 

gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

% koszt godziny usług w rodzinie  

(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Powyżej 200% - 225% 60% 70% 

Powyżej 225% - 250% 80% 90% 

Powyżej - 275% 100% 100% 

2. Osoby korzystające z świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według niżej podanej tabeli nr 2 : 

Tabela nr 2  

Dochód na osobę w % 

% koszt godziny usług opiekuńczych osoby samotnie 

gospodarującej (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) 

% koszt godziny usług w rodzinie  

(art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Do 100% nieodpłatnie - 

Powyżej 100% - 125% 30% 40% 

Powyżej 125% - 175% 50% 60% 

Powyżej 175% - 200% 70% 80% 

Powyżej 200% - 275% 85% 90% 

Powyżej 275% 100% 100% 

§ 4. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych, w wysokości 25 zł/godz. w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych w wysokości 45zł/godz. 

§ 5. Opłata za usługi wynoszona jest co miesiąc i stanowi iloczyn ceny jednej godziny usług, wysokość 

kosztu w % ustalonej zgodnie z § 3 ust. 1, 2 tejże uchwały oraz liczby godzin usług świadczonych w danym 

miesiącu. 

§ 6. Odpłatność za usługi wnoszona jest do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usług 

przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie. 

§ 7. 1. Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Nie dochodzi się zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze  

za miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 

§ 8. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty  

za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika 

socjalnego, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie może zwolnić częściowo  

lub całkowicie świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat. 

2. Świadczeniobiorca może być zwolniony z odpłatności za wykonane usługi przez okres nie dłuższy niż 

6m-cy w roku kalendarzowym. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 26 stycznia 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 zwalniania z odpłatności i trybu ich pobierania. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Maciej Rogucki 
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