
Uchwała Nr IX - 71 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 29 października 2003 roku

w  sprawie  zasad  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i 
trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r o pomocy społecznej (Dz.U z 1998 r. Nr 64, 
poz.414 oraz Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz.1118 i poz.1126, z 1999 r Nr 20, poz.170, Nr 79, 
poz.885 i Nr 90 poz. 1001 z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 19, poz.238, z 2001 r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961, 
Nr 89, poz.973, Nr 111, poz.1194 i Nr 154, poz.1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz.79, Nr 122, poz.1143, Nr 128, 
poz.1176 i Nr 135, poz.1268)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie na wniosek:
1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów
2) lekarza,
3) pielęgniarki środowiskowej,
4) pracownika socjalnego OPS

2. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi ponadto wynikać z 
potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności 
kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.

§ 2

1. Koszt  1  godziny  usługi  opiekuńczej  ustala  się  jako  równowartość  1,3  %  najniższej 
emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,45 % 
najniższej emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu Prezesa ZUS w Monitorze 
Polskim.

3. Obliczoną zgodnie z ust 1 i 2  kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w górę.
4. Obowiązujące  stawki  odpłatności  wchodzą  w  życie  po  upływie  30  dni  od  dnia 

obowiązywania waloryzacji emerytur i rent.

§ 3.

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę 
w rodzinie :

Dochód na osobę
% emerytury

Wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi dla:
        osób samotnych                            osób w rodzinach

poniżej  100 nieodpłatnie                                nieodpłatnie
powyżej 100 – 125                        5                                                  15
powyżej 125 – 150                       10                                                 20
powyżej 150 – 200                       15                                                 30
powyżej 200 – 300                       30                                                 70



powyżej 300 – 400                       50                                                 80
powyżej  400                      100                                               100

2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ustalania i pobierania opłat za te 
usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat reguluje 
wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozporządzenie ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 4

Kwoty określające dochód na osobę, o którym mowa w § 3 ust 1, są waloryzowane na 
zasadach i w trybie określonym w art. 35 a ustawy o pomocy społecznej.

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub 
na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia 
odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na :

1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów usług,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej 

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

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie specjalistycznych 
usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenie losowe.

§ 6

Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy ośrodka pomocy społecznej do 15 dnia 
każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia 
opłaty.

§ 7

Uchyla  się  uchwałę  Nr  XVIII  –  156/2000  z  dnia  14  lipca  2000  r.  w  sprawie  zasad 
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  oraz  warunków  częściowego  lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2003 r.


	2. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat reguluje wydane na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozporządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

