
 

 

UCHWAŁA NR XVI/134/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania 

Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 6, art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2020 poz. 713) oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 

Poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/168/2013 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Kozikowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 lipca 2020 r.

Poz. 2991



Załącznik  

do uchwały Nr XVI/134/2020 

Rady Miejskiej w Pasymiu 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania. 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze( zwane dalej: ,,usługami,,), z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są na terenie Gminy 

Pasym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu  

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne lub nieodpłatne. 

§ 2. 1. Usługi przysługują nieodpłatnie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby 

w rodzinie wymagającej przyznania usług nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby niespełniające kryterium określonego w ust. 1 ponoszą opłatę za wykonanie usługi według 

następującego wskaźnika odpłatności: 

Dochód na osobę zgodnie z art. 8 

ust.1 ustawy o pomocy społecznej 
Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu 1 godziny usług 

 
Osoby samotnie gospodarujące 

(art. 8 ust. 1 pkt 1) 

Osoby w rodzinie 

(art. 8 ust. 1 pkt 2) 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 150% 5,00% 10% 

Powyżej 150% do 200% 10,00% 20,00% 

Powyżej 200% do 250% 20,00% 30,00% 

Powyżej 250% do300% 30,00% 40,00% 

Powyżej 300% do 350% 40,00% 50,00% 

Powyżej 350% do400% 50,00% 80,00% 

Powyżej 400% do 450% 80,00% 90,00% 

Powyżej 450% 100,00% 100,00% 

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 

20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). 

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn: kosztu opłaty, o którym 

mowa w § 3 ust.1, w wysokości opłaty określonej w procentach zawartych w powyższej tabeli oraz iloczyn 

liczby godzin świadczonych w danym miesiącu. 

3. Opłatę o której mowa w § 3 ust 2 należy wnosić na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pasymiu do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług 

opiekuńczych. 

4. W przypadku śmierci świadczeniobiorcy, zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesiącu w którym nastąpił zgon. 

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 

korzystanie z usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba może zostać całkowicie lub 

częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności. 

2. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku: 

1) konieczności ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny umieszczonego w domu pomocy społecznej, 

placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej lub rodzinie zastępczej po przedstawieniu potwierdzeń 

dokonanych odpłatności, 

2) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej 

jedna osoba jest obłożnie chora. 
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3. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku: 

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, których wartość stanowi 30 % dochodu netto 

osoby lub rodziny korzystającej z usług, 

2) udokumentowanego zdarzenia losowego. 
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