
 

 

UCHWAŁA NR BRM.0007.75.2019 

RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 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 2019 r. poz. 1507) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwane dalej usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi, organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 

świadczeniobiorcom, których dochód netto na osobę samotną i osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2.  Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust. 1 zwracają wydatki za świadczenie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na zasadach określonych w tabeli: 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 

% dochodu na osobę 

określonego w art.8 ust.1 

pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące oraz 

osoby w rodzinie liczonej w % od kosztu usług 

 

Dni robocze 

 

Dni wolne od pracy 

do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie 

powyżej 100% do 150% 10 20 

powyżej 150% do 200% 15 25 

powyżej 200% do 250% 25 30 

powyżej 250% do 300% 35 40 

powyżej 300% do 350% 50 60 

powyżej 350% do 400% 70 80 

powyżej 400% do 500% 90 100 

powyżej 500% 100 100 

§ 3. 1.  W uzasadnionych przypadkach osoba objęta usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi może zostać na wniosek lub z urzędu całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia opłat za 

usługi. 
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2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest ze względu na: 

a) konieczność ponoszenia  wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu lub sprzętu 

rehabilitacyjnego, które utrudniają ponoszenie opłat, 

b) co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą. 

3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest ze względu na: 

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku  wsparcia 

i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo rehabilitacyjnych, 

c) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci 

członka rodziny, strat materialnych powstałych w  wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

§ 4. Koszt 1 godz. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w dni 

robocze  wynosi 22,00 zł, a wykonywanych w dni wolne i święta 24,50 zł. 

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze za dany miesiąc wnoszą opłatę przelewem na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ornecie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr BRM.0007.24.2019 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również 

trybu ich pobierania.  

§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Józef Uzar 
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