
 

 

 

Uchwała Nr LVIII/565/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 21 października 2014 roku 
 

w sprawie określenia 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 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U .z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 50 ust. 6 ustawy  z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013. poz. 182 ze zmianami)  uchwala się, 

co następuje: 

 

 § 1. W celu realizacji świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudnia opiekunki domowe sprawujące opiekę nad klientem zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 § 2. Pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, jej opiekuna prawnego lub z urzędu. 

 § 3. 1. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych może być nieodpłatne, 

odpłatne w części lub całości. 

            2. Obowiązek zwrotu kosztów nie istnieje, gdy dochód osoby samotnej lub na osobę w 

rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnego z  art. 8 w/w ustawy o pomocy 

społecznej. 

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

przez ustawę kryterium dochodowe ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu 

oraz stanu rodzinnego zgodnie z tabelą: 

 

Dochód przekraczający  kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu 

usługi w procentach 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

100% - 150% bezpłatnie 10% 

151% - 180% 10% 20% 

181% - 200% 20% 30% 

201% - 250% 30% 50% 

251% - 300% 50% 70% 

 301% - 350% 70% 90% 

351% - 400% 90% 100% 



powyżej 400% 100% 100% 

 

 § 4. 1. Przyznanie pomocy jak również ustalenie odpłatności, w tym trybu jej 

pobierania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

            2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje z upoważnienia Burmistrza Kierownik 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 § 5. 1. Podstawę do obliczenia opłaty stanowi wydana decyzja na podstawie 

sporządzonego wywiadu środowiskowego-rodzinnego i kontrolka pracy opiekunki 

świadczącej usługi podpisana przez świadczeniobiorcę. 

 2. Opłaty za świadczone usługi następują w terminie do 25 każdego miesiąca na konto 

MGOPS. 

 § 6. Zgodnie z art. 104 w/w ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za udzielone 

świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie 

lub niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik MGOPS na pisemny wniosek 

zainteresowanego lub pracownika socjalnego może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 § 8. Traci moc Uchwała Nr XX/153/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

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

pobierania. 

 § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

                Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ponowne podjęcie uchwały w sprawie określenia 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 konieczne jest ze względu na zmianę przepisów prawa (zmiana 

ustawy o pomocy społecznej). 

Ze względu na coroczne zwiększenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy 

społecznej niezbędne  stało się również sporządzenie bardziej szczegółowej  tabeli regulującej 

odpłatność za świadczone usługi. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

                Tadeusz Marton 

 

 

 


