
UCHWAŁA NR XXIV/ 126 /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

w sprawie:   określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
świadczone  usługi  opiekuńcze  realizowane  w  ramach  zadań 
własnych  gminy  jak  również  szczegółowych  warunków 
częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat  oraz  trybu  ich 
pobierania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz 
art.17 ust.1 pkt.11, art.50 ust.6, art. 96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za świadczone 
usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego 
zwolnienia z opłat oraz  tryb ich pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/166/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
25  listopada  2004r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania
i  odpłatności  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy, zmieniona uchwałą 
nr III/11/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  świadczone  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  realizowane w ramach  zadań 
własnych gminy. 

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



Załącznik 
 do Uchwały Nr XXIV/  126  /2012r. 

   Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 11 października 2012r. 

\

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za świadczone usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
 

 
§  1.  Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  zwane  dalej 
„usługami opiekuńczymi” przyznawane są na zasadach określonych w art. 50 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku 
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

§  2.  Usługi  opiekuńcze  organizuje  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w Borku Wlkp.

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
1)  osobie  samotnej,  która  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest  jej pozbawiona,
2)  osobie,  która  wymaga  pomocy  innych  osób,  a  rodzina,  a  także  wspólnie 
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
życiowych,  opiekę  higieniczną,  zalecaną   przez  lekarza  pielęgnację  oraz,
w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem .

§ 5. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin 
ich  świadczenia  oraz  wysokość  odpłatności,  którą  ponosi  świadczeniobiorca, 
określa  w  drodze  decyzji  administracyjnej  kierownik  Miejsko-Gminnego 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w oparciu o:
1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na 
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
2) opinię lekarza o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy w formie zaświadczenia 
o  zleconej  pielęgnacji  lub  wskazaniach  do  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych,  (poza  osobami,  które  ukończyły  80  lat,  posiadają  I  grupę 
inwalidzką, znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do 
samodzielnej egzystencji),
3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. 

§ 6. Wykonanie usługi dokumentowane jest kartą pracy opiekuna, każdorazowo 
potwierdzoną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.



§  7.1.  Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  przysługują 
nieodpłatnie  świadczeniobiorcom,  których  dochód  nie  przekracza  kryterium 
dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2.  Świadczeniobiorcy,  których  dochód  przekracza  kwotę  ustaloną  według 
kryterium  dochodowego,  o  których  mowa  w  art.8  ust.1  ustawy  o  pomocy 
społecznej,  zwracają  wydatki  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  na  zasadach 
określonych w poniższej tabeli: 

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód 

na osobę w rodzinie w 
stosunku do kryterium

Wysokość 
odpłatności dla 
osoby samotnie
gospodarująca

Wysokość odpłatności dla 
osoby w rodzinie

do 100% bezpłatnie bezpłatnie
powyżej 
100%-130%

15 20

powyżej
130%-160%

20 25

powyżej 
160%-190%

25 30

powyżej
190%-220%

30    40

powyżej
220%-245%

40   50

powyżej
245%-270%

50   65

powyżej
270%-295%

60  70

powyżej
295%-305%

80 80

powyżej  305% 100 100

§ 8.  Należność  za  wykonaną usługę  opiekuńczą  wpłaca  się  bezpośrednio  na 
rachunek  bankowy  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  
w Borku Wlkp. do dnia 15 każdego następnego za miesiąc po wykonaniu usługi.



§ 9. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze może być na jej wniosek, 
wniosek  przedstawiciela  ustawowego  lub  pracownika  socjalnego  zwolniona 
częściowo lub całkowicie z odpłatności w szczególności ze względu na:

1) bardzo wysokie udokumentowane wydatki na leki i leczenie,
2) udokumentowane zdarzenie losowe,
3) konieczność ponoszenia  odpłatności  za pobyt członka rodziny w domu 

pomocy  społecznej,  placówce  opiekuńczo  wychowawczej,  ośrodku 
wsparcia lub placówce rehabilitacyjno- leczniczej, 

4) innych uzasadnionych przyczyn znacznie zwiększających wydatki osoby 
lub rodziny.



Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania

i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań 
własnych gminy jak również szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  17  lipca  2012r.  w  sprawie 
zweryfikowanych  kryteriów  oraz  kwot  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy 
społecznej,  wprowadza zweryfikowane kryteria dochodowe w związku z tym 
należy dostosować tabelę odpłatności do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 50 ust 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa, 
w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowe  warunki 
częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat,  jak  również  tryb  ich 
pobierania.

Nowa  uchwała  w  sposób  bardziej  szczegółowy  określa  zasady 
przyznawania  i  odpłatności  za  świadczone  usługi  opiekuńcze  oraz  zasady 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Zaproponowany  poziom  odpłatności  podopiecznych  za  usługi  nie 
ogranicza dostępności do usług, gdyż w uzasadnionych przypadkach zachodzi 
możliwość zwolnienia w całości lub części z odpłatności za usługę, jak również 
daje możliwość zmniejszenia kwoty odpłatności. Coraz częściej zdarza się, iż 
osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą pełną odpłatność.

 


	Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
			Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.11, art.50 ust.6, art. 96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 
	Załącznik 
	 							do Uchwały Nr XXIV/  126  /2012r. 							   Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 	11 października 2012r. 
	§ 2. Usługi opiekuńcze organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
	§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
	1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest  jej pozbawiona,
	§ 5. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w drodze decyzji administracyjnej kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w oparciu o:
	Uzasadnienie 
	do uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
	i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.


