
 

 

UCHWAŁA NR IX/55/2019 

RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE 

z dnia 31 maja 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 i trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), Rada Miasta Górowo Iławeckie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 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, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania.  

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania 

przesłanek do ich udzielenia, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej 

dalej „ustawą o pomocy społecznej”. 

§ 2. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 100 % minimalnej stawki 

godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 150 % minimalnej 

stawki godzinowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 

§ 3. 1. Osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od 

osiąganego dochodu w stosunku do kwot kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy 

o pomocy społecznej, zobowiązana jest do ponoszenia częściowej lub całkowitej odpłatności za wykonane na 

jej rzecz usługi zgodnie z postanowieniami ust. 3. 

2. Osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz osoba w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

są zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się według 

procentowych wskaźników jak w tabeli: 
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Dochód osoby samotnie gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie, w 

stosunku do kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej, wyrażony w % 

Wysokość odpłatności (wyrażona w %) za 1 godzinę usługi 

którą ponosi: 

Osoba samotnie 

gospodarująca 
Osoba w rodzinie 

Do 150% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 150% do 200% nieodpłatnie 20% 

powyżej 200% do 250% 20% 40% 

powyżej 300% do 350% 60% 80% 

powyżej 350% do 400% 80% 100% 

powyżej 400% 100% 100% 

§ 4. 1. Miesięczna odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn 

kosztu jednej godziny usługi określonego odpowiednio w §2, wyrażonej procentowo wysokości odpłatności, o 

której mowa w § 3 ust. 3, oraz liczby godzin faktycznie świadczonych usług w danym miesiącu 

kalendarzowym.  

2. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na podstawie zestawienia 

miesięcznego usług, sporządzonego przez opiekuna, potwierdzonego czytelnym podpisem świadczeniobiorcy, 

jego przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego. 

§ 5. 1. Osoba, której przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może być 

częściowo zwolniona od opłat za wykonane usługi, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących 

przyczyn:  

1) w tym samym czasie korzysta także z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 

świadczonych przez inny podmiot lub osoby prywatne, 

2) więcej niż jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym korzysta z usług opiekuńczych, 

3) posiada udokumentowane wydatki na zakup leków, środków sanitarno-opatrunkowych, artykułów 

medycznych lub pielucho-majtek, stanowiące ponad 20% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 

ustawy o pomocy społecznej osoby korzystającej z usług samotnie gospodarującej lub pozostającej we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 

2. Osoba, której przyznano usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może być całkowicie 

zwolniona od opłat za wykonane usługi w przypadku wstąpienia co najmniej jednej z następujących 

okoliczności: 

1) posiada udokumentowane wydatki na zakup leków, środków sanitarno-opatrunkowych, pielucho-majtek, 

stanowiące ponad 40% dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej osoby 

korzystającej z usług samotnie gospodarującej lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, 

2) przejawia niezaradność życiową wynikającą z zaburzeń psychicznych, 

3) ponosi opłaty za pobyt członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, w domu 

pomocy społecznej lub w innej całodobowej placówce typu opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo - 

rehabilitacyjnej lub w dziennym ośrodku wsparcia. 

§ 6. Osoby ponoszące odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonują 

wpłaty na rachunek bankowy i w terminie, wskazane w decyzji administracyjnej.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31.05.2016 r., w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznania 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 ich pobierania.  

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 

ANDRZEJ KINAL 
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