
Uchwała Nr XX/153/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 września 2004 roku 

 

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  

                    opiekuńcze, oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak  

         również trybu ich pobierania  
 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje; 

 

§ 1 

W celu realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki domowe sprawujące opiekę 

nad klientem zgodnie z pisemnymi zaleceniami lekarza. 

 

§ 2 

1. Udzielanie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych może być: 

 nieodpłatne, 

 odpłatne w całości lub części. 

2. Obowiązek zwrotu kosztów nie istnieje, gdy dochód na osobę w rodzinie 

korzystającej z pomocy nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w 

ustawie o pomocy społecznej. 

3. Osoby korzystające z usług opiekuńczych, których dochód przekracza wyznaczone 

przez ustawę kryterium dochodowe ponoszą opłatę w zależności od wysokości 

posiadanego dochodu oraz stanu rodzinnego zgodnie z tabelą: 

 

Dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza  dochodu, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość zwrotu liczona od kosztu 

usługi w procentach 

osobie samotnie 

gospodarującej 

osobie w rodzinie 

do 100% bezpłatnie bezpłatnie 

100% - 150% bezpłatnie 10% 

151% - 200% 10% 20% 

201% - 300% 50% 100% 

powyżej 300% 100% 100% 

  

§ 3 

1. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych  jak również ustalenie 

odpłatności, w tym trybu jej pobierania następuje w drodze decyzji. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Karczewie. 

 

 

 



§ 4 

1.  Podstawą wydania decyzji jest: 

- pisemny wniosek osoby zainteresowanej, 

- pisemny wniosek lekarski, 

- opinia pracownika socjalnego sporządzona na podstawie wywiadu 

środowiskowego – rodzinnego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy w 

formie usług opiekuńczych może złożyć w imieniu klienta pracownik socjalny. 

 

§ 5 

1. Podstawę do obliczenia opłaty stanowi wydana decyzja i kontrolka pracy 

opiekunki świadczącej usługi podpisana przez świadczeniobiorcę.  

Druk kontrolki stanowi załącznik do uchwały. 

2. Opłaty za świadczone usługi następują w terminie comiesięcznym  w kasie MG 

OPS. 

§ 6 

Zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnych przypadkach,  

zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu  wydatków  na udzielone świadczenie w całości lub  

w części  stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też 

niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, kierownik MG OPS  na pisemny wniosek 

zainteresowanego lub pracownika socjalnego może odstąpić od żądania takiego 

zwrotu. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Karczewie. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   

                                                                                             

Przewodniczący 
                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                               mgr inż. Waldemar Pawlik 
 


