
                

                                    UCHWAŁA    Nr  V/24/2015    

                         RADY MIEJSKIEJ  w  POGORZELI 

                                       z  dnia  26 lutego 2015 

 

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 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 
(Dz. U. z  2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (   Dz. U. z 2015 r. poz. 163  ) 

 

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których 
mowa w pkt. 1  oraz tryb ich pobierania.  
    

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli  na zasadach określonych w ustawie  z dnia 
12 marca 2004  roku o pomocy społecznej.   

                       

§ 3. 1. Usługi mogą być przyznane nieodpłatnie lub odpłatnie. 

2. Koszt jednej godziny usługi  ustalany jest corocznie przez  Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli przy uwzględnieniu faktycznych średnich kosztów 
jej świadczenia w roku poprzedzającym. 

 

3. Tabela określająca procentowy wskaźnik opłaty za 1 godzinę usługi: 



 % Kryterium dochodowego zgodnie z 
art.8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy 
społecznej 
 

 Wskaźniki odpłatności w % liczony od 
ceny usługi za jedną godzinę 

 
 do 100% 

 
 nieodpłatnie 

 
powyżej  100% - 125% 

 
5% 

 
powyżej  125% - 150% 

 
10% 

 
powyżej  150% - 175% 

 
15% 

 
powyżej  175% - 200% 

 
20% 

 
powyżej  200% - 250% 

 
25% 

 
powyżej  250% - 300% 

 
30% 

 
powyżej  300% - 350% 

 
50% 

 
powyżej  350% - 400% 

 
70% 

 
powyżej 400% - 450% 

 
90% 

 
powyżej 500% 

 

 

4. Miesięczna opłata za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust.2, wskaźnika 
określonego w procentach, wynikającego z tabeli zawartej w ust. 3 oraz liczby godzin 
świadczonych usług w miesiącu. 

§ 4. Podstawę wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze stanowi miesięczne rozliczenie 
przepracowanych godzin na podstawie karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone 
przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny. 

§ 5. Opłata za wykonanie usługi wnoszona jest do kasy lub na konto Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli w rozliczeniach miesięcznych do 25 dnia   miesiąca 
następującego po miesiącu za który należy uiścić opłatę. 

§ 6. 1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pogorzeli może na czas określony częściowo lub całkowicie zwolnić 
osobę korzystającą z usług z ponoszenia opłat. 

2. Do przypadków, o których mowa w ust.1 zalicza się w szczególności: 

1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich miesięcznych wydatków na leki, środki 
higieniczne lub opłaty za leczenie, rehabilitacje, itp., 



2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej 
pomocy społecznej lub innej placówce( np. ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub rehabilitacyjnej),  

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym z 
pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

4) gdy koszty związane z opłatą za usługi stanowią znaczne obciążenie dla budżetu 
domowego i stanowią przyczynę całkowitej lub częściowej rezygnacji z niezbędnych usług. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 2, poz.35 i z 2009 r. Nr 94, 
poz.136) 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i 
obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Uzasadnienie  
do Uchwały Nr V/24/2015                                                                            

Rady Miejskiej w Pogorzeli   
z dnia 26 lutego 2015r. 

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 od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Art.  50 ust. 6 nakłada na gminę obowiązek określenia, w drodze  uchwały, 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.  

Z uwagi na konieczność opracowania nowej tabeli odpłatności zgodnej z warunkami  
i sytuacją osób korzystających z usług opiekuńczych oraz określenie warunków mogących 
wpłynąć na częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat za korzystanie z usług 
koniecznym jest przyjęcie uchwały określającej te warunki. 

 

 


