
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/168/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH 

z dnia 29 grudnia 2016 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 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2016, 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6  ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 

930 ze zm.) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala 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. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej usługami, przyznaje się 

osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 

a są jej pozbawione. 

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

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

takiej pomocy zapewnić. 

3. W uzasadnionych przypadkach o usługi opiekuńcze mogą wnioskować osoby sprawujące pieczę nad 

dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, wymagającymi szczególnej opieki lub 

pielęgnacji, której opiekunowie nie są w stanie zapewnić własnym staraniem. 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

2. Zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, uzależniony jest od 

sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielana, ustalonej przez pracownika 

socjalnego podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania tej osoby. 

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulmierzycach poprzez zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy o pracę lub na umowę 

zlecenie. 

4. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji 

administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu. 
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§ 4. O przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych rozstrzyga decyzją 

administracyjną Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach posiadający 

upoważnienie Burmistrza Miasta Sulmierzyce do wydawania decyzji administracyjnych. W decyzji określa się 

rodzaj, zakres,  liczbę godzin przyznanych miesięcznie , okres i miejsce świadczenia przyznanych usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,  jak również wysokość odpłatności za usługi oraz tryb 

ich pobierania. 

§ 5. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, 

których dochód na osobę samotnie gospodarujących lub na osobę w rodzinie przekracza 100% kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób, 

o których mowa w ust.1 określa poniżej tabela. 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie w stosunku do kryterium, o którym 

mowa w rat.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w procentach 

Wysokość odpłatności za przyznanie usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

wyrażona w procentach którą ponosi: 

a)osoba samotnie 

gospodarująca 

b) osoba w rodzinie 

do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 

101% do 150% 5% 10% 

151% do 200% 10% 15% 

201% do 250% 15% 20% 

251% do 300% 20% 25% 

301% do 350% 25% 30% 

351% do 400% 30% 35% 

401% do 450% 35% 40% 

Powyżej 450% 100% 100% 

§ 6. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

w wysokości 13,-zł ( słownie: dwanaście złotych). 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 

korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, członka rodziny tej osoby lub  na 

wniosek pracownika socjalnego , Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może całkowicie lub 

częściowo zwolnić z ponoszenia odpłatności, w okresie ustalonym przez kierownika ,  zwłaszcza ze względu 

na : 

a) ciężką i długotrwałą chorobę, 

b) gdy świadczeniobiorca legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

c) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającej pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub 

niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia. 

d) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, 

e) konieczność ponoszenia opłat z pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia 

i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych, 

f) konieczność ponoszenia znacznych wydatków  na leki i kosztów leczenia , zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

przez świadczeniobiorców, 

g) okoliczności wynikające z bezrobocia, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz inne 

sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków ich rodzin,  dla których odpłatność stanowiłoby 

nadmierne obciążenie. 

§ 8. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych ani zstępnych za 

miesiąc, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 
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§ 9. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą 

pomoc lub jej opiekuna, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, w 

terminie do 30 dnia każdego miesiąca w którym wykonano usługę. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXI/100/97 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 19.03.1997 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe zasady zwolnienia 

częściowego lub całkowitego z opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Sulmierzycach 

(-) Adam Orzeszyński 
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