
UCHWAŁA NR XXVII/340/2016 
RADY MIEJSKIEJ LESZNA 

z dnia 20 października 2016 r. 

w sprawie określania zasad  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                               
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  częściowego lub 
całkowitego zwolnienia    z opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) - Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach 
opiekuńczych” rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Rozdział 1. 
Szczegółowe warunki przyznawania usług 

§ 2.  

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, 
że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 3.  

 Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych mają osoby samotnie mieszkające i nie posiadające osób 
zobowiązanych do alimentacji oraz mieszkające w rodzinie, w której wszyscy 
członkowie wymagają pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 
oraz w innych uzasadnionych okolicznościach. 

§ 4.  

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu 
zamieszkania podopiecznego w dni robocze. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele 
i święta) mogą być świadczone usługi w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
wynikających z sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, osobistej osoby zainteresowanej. 



Rozdział 2. 
Szczegółowe warunki odpłatności za usługi 

§ 5.  

 Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie. 

§ 6.  

 Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód 
na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 7.  

 Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie 
o pomocy społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

 

TABELA  ODPŁATNOŚCI  ZA  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  DLA PODOPIECZNYCH  
GOSPODARUJĄCYCH  SAMOTNIE 

 

Dochód  netto  na  osobę Wysokość  
odpłatności 

%  dochodu 
kwalifikowanego 

% 

1 2 

                      do 100 % bezpłatnie 

ponad  100 %  -  140 % 5% 

ponad  140 %  -  160 % 10% 

ponad  160 %  -  180 % 15% 

ponad  180 %  -  200 % 20% 

ponad  200 %  -  220 % 25% 

ponad  220 %  -  240 % 30% 

ponad  240 %  -  260 % 40% 

ponad  260 %  -  280 % 50% 

ponad  280 %  -  300 % 60% 

ponad  300 %  -  320 % 70% 

ponad  320 %  -  340 % 80% 

ponad  340 %  -  360 % 90% 

powyżej   360 %   100% 

 



TABELA  ODPŁATNOŚCI  ZA  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  DLA 
PODOPIECZNYCH  W  GOSPODARSTWACH  WIELOOSOBOWYCH 

 

Dochód  netto  na  osobę Wysokość  
odpłatności 

%  dochodu kwalifikowanego % 

1 2 

                      do 100 % bezpłatnie 

ponad  100 %  -  140 % 5% 

ponad  140 %  -  160 % 10% 

ponad  160 %  -  180 % 15% 

ponad  180 %  -  200 % 20% 

ponad  200 %  -  220 % 25% 

ponad  220 %  -  240 % 30% 

ponad  240 %  -  260 % 40% 

ponad  260 %  -  280 % 50% 

ponad  280 %  -  300 % 60% 

ponad  300 %  -  320 % 70% 

ponad  320 %  -  340 % 80% 

ponad  340 %  -  360 % 90% 

powyżej  360 %   100% 

 

§ 8.  

 Kryteria dochodowe zawarte w tabeli podlegają weryfikacji na zasadach i w trybie 
określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 9.  

1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosi 18,10 zł.  
2. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych wynosi 20,75 zł 
3. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wskazanej w § 2 pkt 3  

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.                  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. rehabilitacja fizyczna                     
i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym 
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej za środków publicznych (Dz. U z 2015r., ze zmianami) ustala się 
na podstawie zapytania o cenę w placówkach świadczących tego typu 
specjalistyczne usługi. 

Rozdział 3. 
Szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

§ 10.  

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty 
stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do 



ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 
jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego mogą zostać zwolnione częściowo 
lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na: 

1)  konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług (usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób za 
zaburzeniami psychicznymi) lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie 
domowym korzystającą z usług; 

2)  udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, 
poniesienia wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystanie 
z dodatkowych płatnych usług opiekuńczych; 

3)  zdarzenie losowe; 

4)  konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy 
społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce – po przedstawieniu dowodów 
wpłaty; 

5)  posiadanie trojga lub więcej małoletnich dzieci, będących na utrzymaniu rodziny 
lub osoby; 

6)  inne uzasadnione przyczyny znacznie zwiększające wydatki osoby lub rodziny. 

§ 11.  

 Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, 
nie posiadającej małżonka, wstępnych ani zstępnych za miesiąc, w którym nastąpił 
zgon świadczeniobiorcy. 

§ 12.  

 Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały została 
przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych, usługi te przysługują na dotychczasowych zasadach, do czasu 
wygaśnięcia decyzji administracyjnej przyznającej te usługi. 

Rozdział 4. 
Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze 

§ 13.  

 Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona 
jest przez osobę uzyskującą pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych lub jej opiekuna w Dziale Pomocy Osobom Starszym                            
i Niepełnosprawnym w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca po miesiącu, 
w którym wykonano usługę. 

§ 14.  

 Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, 
ceny za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi 
ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie. 



§ 15.  

 Podstawą do naliczenia opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze stanowi ewidencja usług opiekuńczych potwierdzona podpisem przez 
świadczeniobiorcę. 

§ 16.  
 Traci moc uchwała nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz  częściowego lub całkowitego zwolnienia  z opłat oraz uchwała Rady Miejskiej 
Leszna nr XXV/315/2016 z dnia 08 września 2016 r. w sprawie określania zasad  
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz  częściowego lub całkowitego zwolnienia  z opłat. 

  

§ 17.  

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna. 

§ 18.  

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

   

  

  
   Wiceprzewodnicząca  

Rady Miejskiej 
Leszna 

                Barbara Mroczkowska 
 
 
 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Do Uchwały Nr XXVII/340/2016 Rady Miejskiej Leszna 
z dnia 20 października 2016 roku 

 
w sprawie określania zasad  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                               
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  częściowego lub całkowitego zwolnienia                  
z opłat. 
 
 
 W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia               
14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1058), zmianie uległy kryteria 
dochodowe dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie. Dla osób samotnie 
gospodarujących jest kwota 634 zł., a dla osób w rodzinie wynosi 514 zł. W związku z tym w 
zaproponowanych tabelach progi procentowe dla podopiecznych gospodarujących samotnie 
i dla tych osób zostały podwyższone w celu utrzymania korzystnych dla podopiecznych 
stawek.  
 
Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych corocznie ulega 
zmianie, w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok,                         
w części dotyczącej działu opieki społecznej. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na 
prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu 
budżetowego przyjętego przez Radę Miejską Leszna. 
 
 Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowano:                                                                                                         
MOPR Leszno                                                                                                    

 


