
 
UCHWAŁA Nr XLVII/518/2006 

 
                                                               Rady Miasta Gniezna 
 
                                                              z dnia 12 kwietnia 2006r. 

                                         
 

 
 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym  
                  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub  
                  całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań  
                  własnych gminy. 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 17 ust.1 pkt 11,  art. 50 ust. 5, ust. 
6, art. 96 ust.1, ust. 2, ust. 4, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje: 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Uchwała określa: 
 
1) szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w   tym specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, 
2) szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za usługi, o których mowa 

w punkcie 1, 
3)  tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w punkcie 1, 
 
 
 § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 
1)  dyrektorze – naleŜy rozumieć przez to dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy   Społecznej w 

Gnieźnie, 
 
2)  ośrodku – naleŜy rozumieć przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, 
 
3) usługach – naleŜy rozumieć przez to świadczone usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, 

polegające na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opiekę higieniczną za-
lecaną przez lekarza, pielęgnację oraz  w miarę moŜliwości zapewnienie kontaktów z otocze-
niem, a takŜe dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub nie-
pełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w przy-
padku specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
 
 
 



Rozdział II 
 

           Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze. 

 
Zasady przyznawania 

 
   § 3. 1.Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić, przysłu-
guje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, przy-
znawanych w drodze decyzji administracyjnej. 
 2.Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnia się dostosowanie ich 
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, przy 
uwzględnieniu zaleceń lekarza w tym zakresie, oraz zapewnia się ich świadczenie przez 
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. 
3.Specjalistycze usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydanego 
przez lekarza, w którym określono stan zdrowia oraz rodzaj zalecanych specjalistycznych 
usług opiekuńczych. 
4.W decyzji przyznającej usługi ustala się ich rodzaj, zakres, okres na jaki przyznano świad-
czenie, miejsce świadczenia usług, liczbę godzin przyznanych usług dziennie, przy czym 
liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w stosunku mie-
sięcznym. W decyzji rozstrzyga się takŜe o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych 
przez ośrodek za wykonane usługi, wysokość odpłatności za jedną godzinę usług, tryb usta-
lania poboru opłaty. 

 
    § 4.1.Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, 

innej osoby, a takŜe z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela usta-
wowego. 

          2.KaŜdy komu jest znana sytuacja osobista i zdrowotna osoby wymagającej pomocy w for-
mie usług moŜe poinformować ośrodek o potrzebie przyznania usług. 

          3. Szczegółowego rozpoznania potrzeb osób w zakresie pomocy w formie usług, dokonuje 
ośrodek przez pracowników socjalnych, uwzględniając indywidualne potrzeby tych osób, 
schorzenia lub niepełnosprawność oraz zalecenia lekarza. 

 
Zasady odpłatności za usługi 

 
    § 5.1.Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie obowiązującej ceny za jedną 

godzinę świadczenia usług (roboczogodzinę), według zasad określonych w § 6. 
          2.Kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w 

ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w tabeli nr 1 w § 6 
oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca. 

         3.Cena jednej godziny świadczenia usług, o której mowa w ust.1 ustalana jest na podstawie 
kalkulacji sporządzanej przez Ośrodek. 

         4.Dyrektor Ośrodka sporządza jeden raz w roku kalkulację ceny za jedną godzinę świadczenia 
usług, a w przypadku jej wzrostu przedstawia radzie miasta do zatwierdzenia. 

        5.Cena za jedną godzinę świadczenia usług podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Ośrodka. 
        6.Osoby, którym przyznano pomoc społeczną w formie usług, nie ponoszą za usługi                

opłat, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie 
przekracza  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie 
o pomocy społecznej. 

§ 6.Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określa poniŜsza tabela: 

 
    Wskaźnik odpłatności w procen-



L.p. 
 

Wysokość dochodu na osobę  tach za jedną godzinę usług dla: 

  Osób samotnie 
gospodarujących 

Osób gospo-
darujących w 
rodzinie 

 
   1 

Do wysokości 100% kryterium dochodowego osoby sa-
motnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. 

     
           0 % 

 
          0 % 

   2 Ponad 100% do 160 %            5 %         10 % 
   3 Ponad 160 % do 220 %          10 %         15 % 
   4 Ponad 220 % do 250 %          15 %         30 % 
   5 Ponad 250 % do 270 %          30 %         60 % 
   6 Ponad 270 % do 290 %          50 %         90 % 
   7 Ponad 290 % do 320 %          70 %       100 % 
   8 Ponad 320 %         100 %       100 % 
 
 

Rozdział III 
Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
 
§ 7.1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana moŜe na wniosek lub z urzędu 
zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi, w szczególności ze względu na : 
1) korzystanie co najmniej dwóch rodzajów usług, 
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub    w 

ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych i leczniczo-
rehabilitacyjnych, 

3) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej 
zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, 

4) co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedną przewlekle chorą, 

5) szczególne okoliczności wynikające  z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, 
śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski Ŝy-
wiołowej. 

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

Rozdział IV 
 

Tryb pobierania opłat 
 

§ 8.1.Opłatę za usługi pobiera Ośrodek miesięcznie z dołu do 15 dnia kaŜdego miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym usługa była wykonana, na podstawie decyzji administracyjnej 
przyznającej usługi oraz miesięcznego zestawienia wykonanych usług określającego kwotę 
odpłatności. 

      2.Decyzja administracyjna, o której mowa ust.1 w szczególności określa rodzaj usług, liczbę 
godzin przyznanych usług, kwotę odpłatności za jedną godzinę ustaloną na podstawie wskaź-
nika odpłatności i ceny jednej godziny usług, rachunek bankowy, na który naleŜy dokonać 
wpłaty oraz termin zapłaty. 

 
 § 9.Opłatę ustaloną przez Ośrodek na podstawie decyzji i określoną w zestawieniu miesięcznym, 

świadczeniobiorca uiszcza na rachunek bankowy Ośrodka. 



 
Rozdział V 

Wysokość ceny jednej godziny usług 
 

      § 10.Zatwierdza się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń-
czych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych w wysokości 12,00 złotych 
(dwanaście złotych 00/100 ) 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 
§ 11.Kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o której mowa w § 6 
uchwały, stanowiąca podstawę ustalenia odpłatności, ulega zmianie, w przypadku zmiany jej wyso-
kości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 
§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna i Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 
§ 13. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IX/84/2003 Rady Miasta 
Gniezna z dnia 30 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz zasad przyznawania i odpłatności za 
posiłki, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań 
własnych gminy. 
§ 14.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

     Ustawa z dnia 12 marca 2004r. przyznaje radom gmin kompetencje do określenia                               

w drodze uchwały, 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 zwol-

nienia od opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania. Przyznaje takŜe radom gmin kompetencje do okre-

ślenia w drodze uchwały zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,                    

o których mowa w art. 96 ust. 2, będących w zakresie zadań własnych. Obecna uchwała zastępuje 

uchwałę Nr IX/84/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003r. ,,w sprawie szczegółowych 

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz 

zasad przyznawania i odpłatności za posiłki, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy”, podjętą na podstawie nieobowiązującej 

juŜ ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej. Obecna uchwała co do swej istoty regu-

luje tę samą materię prawną co poprzednia lecz na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 12 mar-

ca 2004r. o pomocy społecznej.   


