
UCHWAŁA NR III.23.2018
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 20 grudnia 2018 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, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) , art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz.1508, 1693,2192) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala 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 podopiecznych, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie gminy Ujazd.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o ”specjalistycznych usługach opiekuńczych” należy przez to rozumieć 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą 
przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas określony, biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną, rodzinną 
i życiową osoby, która ma być tymi usługami objęta,  ustaloną w drodze wywiadu środowiskowego.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne w sposób uzależniony od dochodu 
osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.

2. Odpłatność za jedną godzinę udzielonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej, kierując się poniższą tabelą:

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Kwota odpłatności za 1 godzinę usługi (w zł) dla:
Kwota dochodu na osobę (w zł)

osoby samotnie 
gospodarującej

osoby w rodzinie

do 800,00 nieodpłatnie nieodpłatnie

do 1000,00 nieodpłatnie 1

do 1200,00 nieodpłatnie 2

do
1300,00 1 3

do

do
1400,00 2 4
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do 1500,00 3 5

do 1600,00 4 6

do 1700,00 5 8

do 1900,00 6 10

do 2100,00 8 12

do 2300,00 10 14

do 2500,00 12 16

do 2700,00 15 18

powyżej 2700,00 20 20

SPECJALISTYCZNE  USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Kwota odpłatności za 1 godzinę usługi (w zł) dla:Kwota dochodu na osobę (w zł) osoby samotnie 
gospodarującej osoby w rodzinie

do 800,00 nieodpłatnie nieodpłatnie

do 1000,00 1 1

do 1200,00 2 2
do 1300,00 3 3
do

do

1400,00 4 4

do 1500,00 6 5

do 1600,00 8 6

do 1700,00 11 8

do 1900,00 14 10

do 2100,00 16 12

do 2300,00 19 14

do 2500,00 23 16

do 2700,00 28 18

powyżej 2700,00 30 20
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3. Dla uczestników korzystających z usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna 
seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: 
realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi 
priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcie dla osób 
niesamodzielnych - usługi opiekuńcze są nieodpłatne.

4. Odpłatność udzielone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozliczana jest w okresie 
jednego miesiąca kalendarzowego. Miesięczna odpłatność (należność do zapłaty) stanowi iloczyn liczby 
udzielonych godzin usług w danym miesiącu i wartości jednej godziny usług.

5. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat (odpłatności), w wysokości określonej 
w decyzji administracyjnej, wykonawcy świadczonej usługi do 10-tego dnia każdego miesiąca.

6. Nie dochodzi się zwrotu kosztu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w przypadku 
śmierci osoby, której przyznano takie usługi.

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych od dnia 1 stycznia 
2019 r. wynosi:

1) 20 zł – usługi opiekuńcze 

2) 30 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek osoby 
objętej usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi , albo na wniosek pracownika 
socjalnego, może częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności osobę korzystającą z tych usług.

2. Za szczególnie uzasadnione przypadki, o której mowa w ust.1, można uznać w szczególności:

1) Ponoszenie przez osobę objętą usługami  opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 
odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub instytucji pieczy zastępczej;

2) Korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę 
w rodzinie (rozumianej w myśl ustawy);

3) Wystąpienie zdarzenia losowego lub zdarzenia niosącego znamiona klęski żywiołowej, na skutek których 
trwale lub okresowo uległa znacznemu pogorszeniu sytuacja majątkowa i życiowa osoby objętej usługami 
opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi;

4) Ponoszenie przez osobę objętą usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 
znacznych kosztów leczenia, rehabilitacji, stosowania specjalnej diety, dodatkowego korzystania z niezbędnych 
płatnych usług medycznych lub opiekuńczych;

5) Niebezpieczeństwo zniweczenia udzielonej pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych; w sytuacji kiedy odpłatność za udzielone usługi mogłaby stanowić nadmierne obciążenie 
i obejmować znaczną część dochodu osoby objętej usługami, zagrażając podstawą jej egzystencji.

3. Częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności na podstawie okoliczności określonych w ust.2 pkt.5 
może wystąpić wyłącznie na wniosek pracownika socjalnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Ujazdu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVI/253/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2010 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, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń

Id: 271E4FDA-EBE2-4CFD-B902-EFBF3D61BACC. Podpisany Strona 4




