
 

 

UCHWAŁA NR XVI/138/2015 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 28 grudnia 2015 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, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 163 ze zm.)  Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania. 

§ 2.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą 

przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 3.  Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres i miejsce ich 

świadczenia ustala się w oparciu o: 

1)   ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, 

2)   ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę, 

3)   dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinią lekarza (wydaną 

w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych. 

§ 4.  Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie: 

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej, 

2)   osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, określonego w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 5.  Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód 

przekracza kryteria określone w § 4 pkt. 1 i 2 ponoszą opłatę ustaloną zgodnie z poniższą tabelą: 

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej albo dla osoby 

w rodzinie dochód na osobę 

ustalony w % w stosunku do 

Wysokość opłaty w procentach ustalona od kosztu usługi dla 

Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie 
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kryterium dochodowego 

określonego odpowiednio 

w art.8 ust.1 pkt.1 i art.8 ust.1 

pkt.2 ustawy o pomocy 

społecznej 

Powyżej 100% - 120% 5 10 

Powyżej 120 – 150% 15 20 

Powyżej 150-180% 25 40 

Powyżej 180-210% 40 60 

Powyżej 210-250% 70 80 

Powyżej 250-300% 90 90 

Powyżej 300 100 100 

§ 6.  Na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika 

socjalnego może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas 

w przypadku: 

1)   korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych, 

2)   konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy 

społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej lub opiekuńczej, 

3)   konieczności sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 

opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą, 

4)   ponoszenia znacznych udokumentowanych wydatków na leczenie, pielęgnację, rehabilitację. środki 

czystości, pielęgnację, leczenie, rehabilitację, 

5)   wystąpienia zdarzeń losowych. 

§ 7. 1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych zawierających opiekę higieniczną 

i pielęgnację jako równowartość 1,1% najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim w formie 

komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych, które nie zawierają opieki higienicznej 

i pielęgnacji jako równowartość 0,9% najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim w formie 

komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Ustala się koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych jako równowartość 3% najniższej 

emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 8.  Opłata za usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 

Tomyślu w Banku PKO BP oddział 1 w Nowym Tomyślu, nr 32 1020 4144 0000 6902 0007 

0219 w rozliczeniach miesięcznych w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym 

wykonano usługę. 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 10.  Traci moc Uchwała Nr XXII/167/2004 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 05 listopada 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania. 

§ 11.  Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

(-) mgr Marcin Brambor  
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