
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/728/18 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie 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 z 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i realizuje na terenie Miasta i Gminy Oborniki pomoc 

w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz samotnych osób starszych, 

niepełnosprawnych, a także wspiera członków rodziny w wywiązywaniu się z obowiązku opieki nad osobą 

wymagającą pomocy, którzy z różnych powodów tej pomocy nie mogą świadczyć. 

§ 2. Celem świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest wsparcie 

w zaspokajaniu potrzeb związanych z zachowaniem należytego poziomu życia i zdrowia oraz prawidłowego 

funkcjonowania. 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone mogą być, na wniosek osoby 

zainteresowanej lub innej za jej zgodą, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

§ 4. Zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od 

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

socjalnego podczas przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. 

§ 5. 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje decyzją administracyjną usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich rodzaj oraz zakres, uwarunkowany stanem zdrowia 

świadczeniobiorcy, w tym szczególnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim oraz ustala okres, ilość i miejsce świadczenia 

pomocy. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

nalicza miesięczną wysokość odpłatności ponoszoną przez świadczeniobiorcę w oparciu o ustaloną  

w § 6 ust. 1 wartość za 1 godzinę. 

§ 6. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w  miejscu 

zamieszkania ponoszą opłaty w zależności od posiadanego dochodu według poniższej tabeli: 
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Dochód netto na osobę ustalony w % według kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość opłat w procentach ustalona od 

kosztów usługi dla: 

Osób samotnie 

gospodarujących 

Osób w rodzinie 

Do 100% Bezpłatnie Bezpłatnie 

Powyżej 100 – 150% do 5% do 10% 

Powyżej 150 – 200% do 10% do 20% 

Powyżej 200 – 250% do 20% do 30% 

Powyżej 250 – 300% do 30% do 40% 

Powyżej 300 – 350% do 50% do 60% 

Powyżej 350 – 400% do 70% do 80% 

Powyżej 400% do 100% do 100% 

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 22,70 zł. 

3. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 47,00 zł. 

4. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 

jest wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

5. Osoby uprawnione do świadczenia, które ukończyły 100 lat, niezależnie od wysokości posiadanych 

dochodów mają prawo do korzystania z bezpłatnych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w wymiarze do czterech godzin tygodniowo. 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych w rodzinnym wywiadzie 

środowiskowym, osoba korzystająca z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony. 

§ 8. 1. Należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszone przez 

osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty, na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 

10 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi. 

2. Nie pobiera sie opłaty za usługi w miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXII/257/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od odpłat i trybu ich pobierania. 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.  

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

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 
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