
UCHWAŁA NR XVII/113/2019 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 29 listopada 2019 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 od 
opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2019 poz.506 ze 
zm./ w związku z 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1. 

Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 

Przyznanie usług opiekuńczych może nastąpić:

a) w przypadku osoby chorej, po stwierdzeniu przez lekarza, że dana osoba wymaga pomocy innej osoby ze 
względu na stan zdrowia,

b) w przypadku osoby, która wymaga  pomocy ze względu na wiek lub inne przyczyny- po wcześniejszym 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 3. 

Przy przyznawaniu usług opiekuńczych należy kierować się dobrem danej osoby i jej potrzebami.

§ 4. 

Usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na okres, na jaki jest niezbędny 
świadczenie tych usług, ustalony w drodze wywiadu środowiskowego.

§ 5. 

1. Odpłatność za jedną godzinę usługi opiekuńczej wynosi 15,00zł.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę zgodnie z tabelą 
stanowiącą załącznik do uchwały.

3. Opłata za świadczenie usług opiekuńczych w danym miesiącu stanowi iloczyn kosztu jednej godziny usług, 
wskaźnika odpłatności w %, o którym mowa w tabeli będącej załącznikiem do uchwały oraz liczby godzin usług 
świadczonych w ciągu danego miesiąca.

§ 6. 

1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach  na wniosek 
świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego lub na wniosek pracownika socjalnego może całkowicie 
lub w częściowo zwolnić od ponoszenia odpłatności w przypadkach gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi 
stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie  lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy 
w związku z:

1) udokumentowanymi wydatkami związanymi z potrzebami mieszkaniowymi, procesem leczenia w tym 
z koniecznością zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych,

2) udokumentowanym zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy.
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2. Zwolnienie z odpłatności przyznaje się na czas określony.

§ 7. 

1. Należność za świadczone usługi winna być wpłacana miesięcznie z dołu do 15-dnia następnego miesiąca do 
kasy Urzędu Miejskiego  w Prószkowie lub na konto bankowe.

2. Wykonanie usług powinno być każdorazowo potwierdzone z określeniem czasu pracy opiekunki przez 
podopiecznego lub jego pełnomocnika.

3. Podstawą wnoszenia opłat za usługi opiekuńcze stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby 
świadczącej usługi opiekuńcze, potwierdzone przez pracodawcę.

§ 8. 

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 9. 

Traci moc uchwała Nr XXXIX/344/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 26.03.2010r.  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 od opłat, jak również trybu ich pobierania zmieniana uchwałą 
Nr VIII/66/2011  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30.06.2011r.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie

Lucjan Dzumla
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/113/2019

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 29 listopada 2019 r.

Tabela stawek odpłatności za usługi

Dochód na osobę w rodzinie
zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o
pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej i
specjalistycznej usługi opiekuńczej liczona od ceny 1 godziny ( w
procentach)
Osoby
samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 5 % 10 %
powyżej 150% do 200% 10 % 20 %
powyżej 200% do 250% 15 % 30 %
powyżej 250% do 300% 20 % 40 %
powyżej 300% do 350% 25 % 50 %
powyżej 350% do 400% 30 % 60 %
powyżej 400% do 450% 40 % 65 %
powyżej 450% do 500% 50 % 70 %
powyżej 500% do 550% 60 % 80 %
powyżej 550% do 600% 75 % 95 %
powyżej 600% 100 % 100 %
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