
 

 

UCHWAŁA NR V/48/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne opiekuńcze trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz.994 z późn. zm.
1)

) oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1508 z późn. zm.
2)

) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

przyznawana jest: 

- osobom legitymującym się zleceniem lekarskim potwierdzającym konieczność opieki osoby drugiej po 

przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, 

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

osoby drugiej a są jej pozbawione, a także osobom w rodzinie które wymagają pomocy osoby drugiej 

a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. 1 Ustala się odpłatność za 1 godzinę za świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

w zależności od dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej wg tabeli 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,81% najniższej emerytury ogłaszanej w formie komunikatu 

Prezesa ZUS w Monitorze Polskim w zaokrągleniu do dziesięciu groszy w górę. 

3. Zmiana kosztu o którym mowa w ust.2 następować będzie od następnego miesiąca po miesiącu 

przeprowadzenia waloryzacji emerytur i rent ogłoszonej w sposób określony w ust. 2 powyżej. 

§ 3. 1 Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, których dochód netto nie przekracza 

kwoty określonej w art.8 ust. 1 pkt1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom w rodzinie, których dochód netto nie przekracza 

kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom ,których dochód netto lub dochód na 

osobę netto w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

określonej w art.8 ust.1 pkt1 ustawy o pomocy społecznej. 

                                                      
1) 

zmiany niniejszej ustawy opublikowane zostały w (Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 
2) 

zmiany niniejszej ustawy opublikowane zostały w  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 1358, 1310, 2192, 2529, 2354, 2245 oraz 

z 2019 r. poz. 271) 
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§ 4. Kwoty określające dochód na osobę stanowiące podstawę ustalenia odpłatności podlegają weryfikacji 

na zasadach określonych w art.9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5. 1 Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. 

2. Zobowiązaną do uiszczenia opłaty jest osoba na rzecz której usługa została wykonana. 

§ 6. 1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za 

korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika 

socjalnego, może całkowicie lub częściowo zwolnić 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, 

3. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat przysługuje w przypadku: 

1) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, których wartość stanowi 40% dochodu netto 

osoby lub rodziny korzystającej z usług, 

2) udokumentowanego zdarzenia losowego. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/181/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Tomasz Łachacz 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2353



Załącznik do uchwały Nr V/48/2019 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 

% Dochodu osoby 

samotnie gospodarującej 

wg kryterium 

określonego w ustawie 

Wysokość odpłatności 

ustalona od ceny usługi 

osoby samotnie 

gospodarującej 

(%) 

% Dochodu przypadający 

na osobę w rodzinie wg 

kryterium określonego 

w ustawie 

Wysokość odpłatności 

ustalona od ceny usługi dla 

osób zamieszkujących 

z innymi członkami rodziny 

(%) 

1 3 4 6 

do 100% nieodpłatnie do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100 do 130 % 5 % powyżej 100 do 130 % 5 % 

powyżej 130 do 160 % 10% powyżej 130 do 160 % 10 % 

powyżej 160 do 190 % 15 % powyżej 160 do 190 % 15 % 

powyżej 190 do 220 % 20 % powyżej 190 do 220 % 20 % 

powyżej 220 do 250 % 35 % powyżej 220 do 250 % 30 % 

powyżej 250 do 270 % 45 % powyżej 250 do 280 % 40 % 

powyżej 270 do 290 % 55 % powyżej 280 do 310 % 50 % 

powyżej 290 do 310 % 65 % powyżej 310 do 340 % 60 % 

powyżej 310 do 330 % 75 % powyżej 340 do 370 % 70 % 

powyżej 330 do 350 % 90 % powyżej 370 do 400 % 80 % 

powyżej 350 % 100 % powyżej 400 do 430 % 90 % 

  powyżej 430 % 100 % 
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