
  

UCHWAŁA NR XV/113/15 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  23 października 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  

pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. 2015. 163 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania opłat, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej; 

2) świadczeniobiorca – osoba korzystająca ze specjalistycznych usług opiekuńczych; 

3) kryterium dochodowe – odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium do-

chodowe na osobę w rodzinie określone w ustawie; 

4) podmiot realizujący usługi – jednostka organizacyjna Miasta i Gminy w Jędrzejowie; 

Warunki przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych 

§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w zależności od sytuacji, jednak nie więcej niż 

2 godziny dziennie. 

§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz. 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

§ 4. 1. Świadczeniobiorca ponosi z tytułu korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność  

ustaloną w zależności od posiadanego dochodu wg wskaźnika określonego w poniższej tabeli. 
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Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny 

specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla: 

% Osoby samotnie  

gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

Do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

100% - 130% 5% 10% 

130% - 150% 8% 20% 

150% - 180% 12% 25% 

180% - 240% 20% 33% 

240% - 260% 27% 40% 

260% - 300% 35% 55% 

300% - 340% 50% 70% 

340% - 380% 70% 85% 

380% - 410% 90% 100% 

Powyżej 410% 100% 100% 

§ 5. 1. Świadczeniobiorca nie ponosi odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych, jeże-

li dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę 

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za 

jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo 

zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji: 

1) konieczność sprawowania opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym 

na rzecz więcej niż jednej osoby w tym co najmniej przewlekle chorej; 

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług; 

3) konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce 

pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty; 

4) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim 

wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospoda-

rującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie; 

5) ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadcze-

niobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych: 

a) z potrzebami mieszkaniowymi, 

b) z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielę-

gnacyjnych, po przedstawieniu dowodów zakupu, a także stosowania określonej diety, co zostanie potwier-

dzone zaświadczeniem lekarskim; 

6) ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki; 

7) zdarzenie losowe 

§ 6. 1. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek podmiotu realizującego 

usługi do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi 

2. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej za dany miesiąc stanowi indywidualna 

decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie realizowanych usług. 
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§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa 

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

Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Jędrzejowie 

 

mgr Maria Barańska 
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