
 

 

UCHWAŁA NR V/37/19 

RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 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 oraz trybu 

ich pobierania 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6. i art. 96 ust. 2. Ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie 

mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód netto na osobę 

samotną i w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej. 

§ 3. Osoby, które nie spełniają warunku, o którym mowa w § 2 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na 

zasadach określonych w tabeli: 

Dochód na osobę 

% 

Wysokość odpłatności za 

1 godzinę usług 

opiekuńczych przy 

stawce 12 zł 

Wysokość odpłatności za 

1 godzinę 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych przy stawce 

50 zł 

% dochodu osoby lub 

dochodu na osobę w 

rodzinie 

Dochód dla osoby 

samotnie 

gospodarującej  

od-do 

Dochód dla osoby 

w rodzinie od-do 
Kwota Kwota 

1 2 3 4 5 6 

Do 100% do 701 do 528 - bezpłatnie bezpłatnie 

Od 100,001 - 123% 701, 01 - 862,23 528,01 - 649,44 5 0,60 2,50 

od 123,001 - 145% 862,24 - 1016,45 649,45 - 765,60 10 1,20 5,00 

od 145,001 - 162 % 1016,46 - 1135,62 765,61 - 855,36 15 1,80 7,50 

od 162,001 - 185% 1135,63 - 1296,85 855,37 - 976,80 20 2,40 10,00 
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od 185,001 - 210 % 1296,86 - 1472,10 976,81 - 1108,80 30 3,60 15,00 

od 210,001 - 235 % 1472,11 - 1647,35 1108,81 - 1240,80 35 4,20 17,50 

od 235,001 - 260 % 1647,36 - 1822,60 1240,81 - 1372,80 45 5,40 22,50 

od 260,001 - 275 % 1822,61 - 1927,75 1372,81- 1452,00 50 6,00 25,00 

od 275,001 - 300 % 1927,76 - 2103,00 1452,01 - 1584,00 65 7,80 32,50 

od 300,001 -330 % 2103,01 - 2313,30 1584,01 - 1742,40 70 8,40 35,00 

od 330,001 - 400 % 2313,31 - 2804,00 1742,41 - 2112,00 80 9,60 40,00 

od 400,001 - 450 % 2804,01 - 3154,50 2112,01- 2376,00 90 10,80 45,00 

pow 450,001 % pow. 3154,51 pow. 2376,01 100 12,00 50,00 

§ 4. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, Rada Miejska w Zalewie postanawia 

ustalić poniższe zasady (warunki) częściowego lub całkowitego zwalniania osób korzystających z usług 

objętych zapisami tej uchwały z odpłatności za usługi opiekuńcze, a mianowicie: 

1) całkowite zwolnienie od opłat może być zastosowane w poniższych sytuacjach: 

a) w przypadku zgonu osoby samotnej korzystającej z ww. usług, która nie pozostawiła żadnych 

spadkobierców; 

b) gdy domaganie się zwrotu opłat za usługi jest niecelowe z uwagi na potwierdzony w dokumentacji 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie stan ubóstwa osoby korzystającej z usług; 

c) gdy uiszczenie niezbędnych kosztów bieżącego utrzymania, kosztów na leczenie i kosztów odpłatności 

za usługi opiekuńcze objęte tą uchwałą mogą doprowadzić do ubóstwa podopiecznego. 

2) Częściowe zwolnienie z opłat może nastąpić wówczas, gdy ściągnięcie w całości należności za usługi lub 

ich pobranie od podopiecznego zagraża ważnym interesom osoby korzystającej z usług (zdarzenie losowe, 

stan zdrowia, choroba członka rodziny). 

§ 5. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 12 zł za jedną godzinę 

(stawka godzinowa). 

§ 6. Koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 50 zł 

za jedną godzinę (stawka godzinowa). 

§ 7. Odpłatność za usługi pobierana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania 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 oraz trybu ich pobierania. 

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Lichacz 
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