
  

UCHWAŁA NR V/45/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH 

z dnia 27 marca 2019 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506), w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółówe 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 na terenie gminy Krynki. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom, 

o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej i w zakresie ustalonym w ustawie. 

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje w formie decyzji administracyjnej 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach na podstawie pisemnego wniosku 

świadczeniobiorcy, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. Pomoc w postaci usług może być udzielana również z urzędu. 

§ 4. Decyzja przyznająca usługi opiekuńcze określa: 

1) zakres usług opiekuńczych do wykonania; 

2) okres i miejsce wykonywania usług, ze wskazaniem liczby godzin świadczonych usług dziennie, 

tygodniowo i w miesiącu; 

3) wysokość, termin i sposób wnoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ponoszone przez osobę 

objętą usługami. 

§ 5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 

świadczeniobiorcom, których dochód albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium  

dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.  

§ 6. Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niespełniające kryterium 

dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą 

odpłatność za 1 godziną usługi, wg zasad określonych w zał. nr 1 do uchwały. 

§ 7. Sposób rozliczania świadczonych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 

dokonywany będzie w oparciu o „Kartę czasu pracy” i określony jest  w zał. nr 2 do uchwały. 
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§ 8. 1. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych w wysokości 20,57 zł. 

2. Coroczna waloryzacja kosztu 1 godziny usług opiekuńczych następować będzie na podstawie minimalnej 

wysokości wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, określonej 

w rozporządzeniu Rady Ministrów wydawanym corocznie na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2177). 

3. Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 41,14 zł. 

4. Coroczna waloryzacja kosztu 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uwarunkowana będzie od 

minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, o której mowa 

w ust. 2 i stanowić będzie  dwukrotność stawki godzinowej począwszy od dnia 1 stycznia danego roku. 

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowić będzie iloczyn liczby 

godzin usług świadczonych w danym miesiącu i kosztu usługi za 1 godzinę, ustaloną zgodnie z § 6. 

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie na rachunek 

bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach w miesięcznych rozliczeniach, do 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 9. 1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może być 

częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku ponoszenia odpłatności w przypadku: 

1) zdarzenia losowego; 

2) konieczności zapewnienia usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 

domowym; 

3) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce 

opiekuńczo- wychowawczej,  w ośrodku wsparcia lub placówce leczniczo-rehabilitacyjnej; 

4) wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności powodujących istotne pogorszenie sytuacji 

materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 

2. Deczyzję o zwolnieniu, zwolnieniu częściowym lub o odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi 

wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XXIII/165/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

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

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

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3215). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Józef Stanisław Czarniecki
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/45/2019 

Rady Miejskiej w Krynkach 

z dnia 27 marca 2019 r. 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się wg poniższej tabeli: 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód osoby w rodzinie wyrażony w % 

w stosunku do dochodu określonego w art. 8 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu 

usługi, wyrażona w % 

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

100% bezpłatnie bezpłatnie 

od 101% do 130% 10% 15% 

od 131% do 150% 15% 20% 

od 151% do 180% 25% 30% 

od 181% -200% 35% 40% 

od 201% do 250% 50% 55% 

od 251% do 280% 80% 85% 

powyżej 281% 100% 100% 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/45/2019 

Rady Miejskiej w Krynkach 

z dnia 27 marca 2019 r. 

KARTA CZASU PRACY 

Zestawienie godzin wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

Imię i nazwisko opiekuna  

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

 

Miesiąc i rok wykonanych usług:  

Data Godziny 

usług 

Ilość godzin Czynności wykonywane Podpis 

świadczeniobiorcy 

     

     

     

     

RAZEM LICZBA GODZIN:    

Data sporządzenia: ………………………………………………………. 

Czytelny podpis opiekuna: ………………………………………………. 

Czytelny podpis świadczeniobiorcy: …………………………………….. 
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