
                                                                             Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIII/158/2008  

z dnia  31 stycznia 2008 roku 
 

Szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze                      
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania 
 

§1 
Uchwała swym zakresem obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
zwane dalej "usługami" z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

§2 
1. Usługi o których mowa w §1 przyznawane  na podstawie decyzji administracyjnej 

poprzedzonej przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.  
2. Decyzję wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź inna osoba 

upowaŜniona przez Burmistrza Miasta. 
3. Decyzja określa wymiar i zakres przyznanych usług, okres na który zostały przyznane, 

koszt godziny usługi oraz wysokość odpłatności ze strony świadczeniobiorcy.  
§3 

1. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w ośrodku wsparcia 
bądź w mieszkaniu chronionym. 

 
2. Usługi świadczone są w dni powszednie. 
 
3. W uzasadnionych przypadkach usługi świadczone mogą być równieŜ w inne dni niŜ  

dni powszednie, w szczególności dotyczy to osób samotnych ze schorzeniami 
uniemoŜliwiającymi swobodne poruszanie się lub opuszczanie miejsca zamieszkania.  

§4 
1. Usługi, o których mowa w §1 świadczone być mogą przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, organizację pozarządową lub podmiot, który wyłoniono                          
w ramach postępowania konkursowego lub postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
2. Koszt 1 godziny usługi ustala Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie 

analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika on z umowy zawartej przez 
ośrodek  z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania. 

§5 
Wymiar i zakres usługi ustala, w zaleŜności od rodzaju schorzenia i stopnia braku 
samodzielności, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w oparciu o zalecenia lekarza 
rodzinnego lub lekarza odpowiedniej specjalności, w porozumieniu ze świadczeniobiorcą.  



§6 
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych moŜe 
zostać ograniczona lub uchylona w przypadku notorycznego naruszania zasad współŜycia 
społecznego przez osobę objętą pomocą lub inne osoby przebywające w miejscu 
świadczenia usług, a w szczególności w przypadku: 
� naduŜywania alkoholu, 
� przejawów agresji, niestosownych obraźliwych, wulgarnych i dokuczliwych 

zachowań wobec osoby świadczącej usługi, 
� powtarzających się nieobecności lub utrudniania wykonywania czynności 

opiekuńczych. 
§7 

Wysokość odpłatności, którą ponoszą świadczeniobiorcy za usługi zaleŜy od: 
1. rodzaju usług,  
2. dochodu na osobę w rodzinie,  
3. sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samotnie lub w rodzinie),  

§8 
Odpłatności za usługi nie ponoszą świadczeniobiorcy, których dochód na osobę                           
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej. 

§9 
Świadczeniobiorcy, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyŜszy niŜ 
kryterium dochodowe określone w §7 ponoszą odpłatność na następujących zasadach: 

 
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób  samotnie gospodarujących   

 

L.p Kryteria  dochodowe  w  % 
Odpłatność osób samotnie 

gospodarujących   
w % 

1 do 100 0 
2 powyŜej       100 – 120  5 
3 powyŜej       120 - 150 10 
4 powyŜej      150 – 180  20 
5 powyŜej      180 - 210 30 
6 powyŜej      210 - 250 50 
7 powyŜej      250 - 300 75 
8 powyŜej         300   100 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób w rodzinie 
 

L.p  
 Kryteria  dochodowe  w % 

Odpłatność  osób                                               
w rodzinie   w % 

1 do 100 0 
2 powyŜej       100 – 120  10 
3 powyŜej       120 - 150 20 
4 powyŜej      150 – 180  40 
5 powyŜej      180 - 210 60 
6 powyŜej      210 - 250 80 
7 powyŜej      250 - 300 100 
8 powyŜej         300   100 

§10 
RóŜnicę pomiędzy kosztem pełnej usługi, a odpłatnością ze strony świadczeniobiorcy 
ponosi gmina. 

§11 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np.: 
• korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług specjalistycznych,  
• konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy 

społecznej, ośrodku wsparcia czy wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,  

• korzystanie z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych przez 
więcej niŜ jednego członka rodziny,  

• zdarzenie losowe,  
osoba objęta pomocą w postaci usług, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, 
moŜe zostać zwolniona na czas określony z częściowego lub całkowitego ponoszenia 
odpłatności za świadczone usługi. 

§12 
1. Podstawą do obliczenia odpłatności ze strony świadczeniobiorcy są karty pracy osób 

świadczących usługi. 
 
2. Odpłatność za usługi wnoszona jest przez świadczeniobiorców na ręce uprawnionego 

przedstawiciela podmiotu świadczącego usługi, w terminie przez niego określonym.  
§13 

Jakość i terminowość świadczonych usług podlega kontroli ze strony Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lędzinach. 
 


