
UCHWAŁA NR X/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad  częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

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 (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Decyzję o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
oraz liczbie godzin i wysokości odpłatności za świadczoną pomoc w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie lub 
inna osoba upoważniona zarządzeniem Burmistrza Żnina.

§ 2. 1. Dochód na osobę w rodzinie stanowiący podstawę do ustalenia wysokości odpłatności za 
świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalany jest na podstawie art. 8 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie 
obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowemu na 
osobę w rodzinie.

3. Kwota kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 2 stanowiąca podstawę ustalenia odpłatności, 
ulega zmianie, w przypadku zmiany jej wysokości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 27,80 zł.

2. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 36,00 zł.

3. Ustala się następujące zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze:

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych za 

1 godzinę dla:

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub 

przypadający na osobę  
w rodzinie Osoby samotnie 

gospodarującej
Osoby w rodzinie

Do 100% 0% 0%

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1358,Dz. U. z 2018 r. poz. 2354, Dz. U. z 2018 r. poz. 2529, Dz. U. z 2019 r. poz. 271, Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 
Dz. U. z 2019 r. poz. 752
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Powyżej 100% - 150% 1% 2%
Powyżej 150% - 180% 6% 9%
Powyżej 180% - 215% 12% 19%
Powyżej 215% - 280% 20% 27%
Powyżej 280% - 350% 27% 30%
Powyżej 350% - 430% 36% 40%
Powyżej 430% - 500% 41% 45%
Powyżej 500% - 600% 60% 72%

Powyżej 600% 100% 100%

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 
socjalnego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może podjąć decyzję o częściowym lub 
całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w przypadku, gdy żądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w całości lub w części 
stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy 
zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność korzystania równocześnie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia;

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych 
usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

4) inne stałe, niezbędne i uzasadnione wydatki, których ponoszenie zagraża egzystencji osoby samotnej, 
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, związane z potrzebami mieszkaniowymi, leczeniem, w tym 
koniecznością rehabilitacji, zakupem leków, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem 
zaleconej diety;

5) zdarzenie losowe.

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na określony czas, 
jednorazowo nie dłuższy niż jeden rok.

§ 5. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacana jest przez 
świadczeniobiorcę lub jej opiekuna na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, 
w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn wysokości odpłatności 
liczonej w procentach od ceny jednej godziny usługi oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIII/452/2014 Rady Miejskiej 
w Żninie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w zakresie zadań własnych gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Decyzje przyznające świadczenie na podstawie Uchwały Nr XXXIII/452/2014 Rady Miejskiej w Żninie 
z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w zakresie zadań własnych gminy realizuje się według 
przepisów dotychczasowych, przez czas, na jaki te decyzje zostały wydane, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 
2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koziełek
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