
UCHWAŁA  Nr 53/VII/2015 

RADY MIASTA JÓZEFOWA 

  z dnia 26 maja 2015 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, całkowitego lub  częściowego zwolnienia od opłat oraz  trybu 

pobierania opłat 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zmianami) art. 17 ust. 1 pkt 11,art. 50 ust. 1, 2,3, 5 i 6,art. 96 

ust. 1,2, 4, art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.                   

z 2015r. poz. 163 z późn. zmianami), Rada Miasta Józefowa uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchwała określa: 

1. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone                  

w miejscu zamieszkania, 

2. Szczegółowe zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania, 

§ 2 

Szczegółowe zasady przyznawania usług opiekuńczych 

1. Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a są ich pozbawione, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc                      

w formie usług opiekuńczych; 

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się decyzją administracyjną na wniosek osoby 

zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, a także z urzędu, za 

zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; 

3. Podstawą wydania decyzji jest: 

- pisemny wniosek osoby zainteresowanej, 

- pisemne skierowanie lekarza, 

- opinia pracownika socjalnego sporządzona na podstawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego; 

4. Decyzja administracyjna określa rodzaj, zakres, okres na jaki przyznano świadczenie, 

liczbę godzin dziennie, miejsce świadczenia usług, informację nt. całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z opłat, wysokość opłaty za zrealizowane usługi. 

 

 



 § 3 

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania 

1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych 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 ustawy                       

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług 

opiekuńczych 

 Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

Do wysokości 100%  0% 0% 

Ponad 100% - 200% 4% 5% 

Ponad 200% - 300% 10% 15% 

Ponad 300% - 350% 20% 25% 

Ponad 350% - 400% 30% 50% 

Ponad 400% - 450% 50% 70% 

Powyżej 450% 100% Nie przysługuje 

 

2. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest przez Świadczeniobiorcę lub osoby przez 

niego upoważnione do 10 każdego miesiąca przypadającego po miesiącu,                           

w którym udzielono świadczenia, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Józefowie. 

§ 4 

Usługi, o których mowa mogą być zlecone do realizacji podmiotom zewnętrznym. 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr 401/IV/05 Rady Miasta Józefowa z dnia 28.06.2005r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu 

ich pobierania. 

§ 6 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa. 

§ 7 

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

Województwa Mazowieckiego.        

                       

                  Przewodniczący Rady Miasta Józefowa 

                         Cezary Łukaszewski  



UZASADNIENIE 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium 

dochodowe od dnia 01 października 2012r. stanowią kwoty: 542,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w rodzinie. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

m.in. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w miejscu zamieszkania. 

Podstawą do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych jest Uchwała Rady Miasta.  

Zmiana dotychczas obowiązującej Uchwały daje możliwość większej liczbie 

Świadczeniobiorców korzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

 

                             Przewodniczący Rady Miasta Józefowa 

                         Cezary Łukaszewski  

 

 


