
UCHWAŁA NR XXXII/258/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r Nr 142,  poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) uchwala się co następuje: 

§ 1. Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pińczowie zwany dalej „M-GOPS” 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” są formą pomocy, do której 
uprawnione są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 
osób, a nie są w stanie samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb. 

2. 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. Usługi przyznawane są na wniosek osoby wymagającej pomocy lub na wniosek innej osoby za Jej zgodą. 

4. Formę usług, ich zakres, godziny, miejsca świadczenia, okres oraz odpłatność za przyznane usługi określa 
M-GOPS w drodze decyzji na podstawie wywiadu środowiskowego. 

5. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad może domagać się od osób zobowiązanych                        do 
alimentacji w stosunku do osoby korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia o dochodach oraz deklaracji 
pomocy finansowej na jej rzecz. 

6. Liczba godzin i zakres przyznanych usług uwzględnia stan zdrowia, wiek i sprawność psychofizyczną osoby 
objętej tą formą pomocy, jak również możliwość udzielenia pomocy ze strony rodziny. 

7. Usługi opiekuńcze na terenie miasta i gminy świadczone są przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze 
przetargu. 

§ 2. Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze. 

1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na 
osobę w rodzinie. Usługi opiekuńcze przyznane osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, są nieodpłatne. 

2. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Odpłatność za usługi należy uregulować do 10 dnia  każdego miesiąca za poprzedni miesiąc  świadczenia 
usług. 

4. W przypadku nie uregulowania należności, o których mowa w ust.1 przez okres dwóch miesięcy M-GOPS 
wstrzymuje realizację usług z jednoczesnym ściągnięciem zaległości w trybie egzekucji administracyjnej. 

5. Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 10,70 zł.(słownie: dziesięć zł.70/100 ) 

6. Kwotę opłaty należy uiścić w kasie M-GOPS. 

§ 3. W szczególnych przypadkach na wniosek podopiecznego lub pracownika socjalnego osoba korzystająca 
z pomocy może zostać częściowo lub całkowicie  zwolniona z ponoszenia odpłatności za usługi ze względu na: 

1) udokumentowanie, że kwota dochodu pozostająca po poniesieniu niezbędnych wydatków      miesięcznych,  
kosztów leczenia i odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwala na zaspokojenie   podstawowych potrzeb 
życiowych. 

2) wystąpi konieczność korzystania przez tę  osobę z co najmniej dwóch rodzajów usług, 
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3) nastąpi zdarzenie losowe  powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz   Dyrektorowi Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/258/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

TABELA  ODPŁATNOŚCI  ZA  USŁUGI OPIEKUŃCZE  NA  ROK  2013 

 
Dochód podopiecznego lub na osobę w jego 
rodzinie, w stosunku procentowym do 
kryterium dochodowego, określonego w art.8 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze 
liczona w % od ogólnego kosztu usługi 

% Dla osób samotnych Dla osób w rodzinie 
Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej              100%-125% 3% 5% 
powyżej              125%-150% 5% 10% 
powyżej              150%-175% 8% 15% 
powyżej              175%-200% 10% 20% 
powyżej              200%-225% 15% 30% 
powyżej              225%-250% 20% 40% 
powyżej              250%-275% 25% 50% 
powyżej              275%-300% 30% 60% 
powyżej              300%-325% 40% 75% 
powyżej              325%-350% 50% 85% 
powyżej              350%-375% 60% 90% 
powyżej              375%-400% 70% 95% 
powyżej              400% 100% 100% 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6)  gmina ma obowiązek organizacji 
i świadczenia usług opiekuńczych oraz ustalania wysokości odpłatności za te usługi, trybu ich pobierania 
i warunków zwolnienia od opłat. 

Dla realizacji tego obowiązku niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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