
UCHWAŁA NR XL/367/2018
RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1508)

uchwala się, 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 od opłat, jak również tryb 
ich pobierania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/173/2013 Rady Miasta Jordanowa  z dnia 28.02.2013 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. 
poz. 2066).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

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

 
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa

mgr Krystyna Firek
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Załącznik do uchwały Nr XL/367/2018
Rady Miasta Jordanowa
z dnia 10 września 2018 r.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych w miejscu 
zamieszkania świadczeniobiorcy przysługuje:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona;

2) osobom samotnie zamieszkującym,  które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub jej wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić;

3) osobom zamieszkałym w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub jej wspólnie 
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Zakres usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, okres i miejsce świadczenia, 
wykonawcę usług oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca ustalane są w decyzji 
Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie na wniosek:

1) osoby zainteresowanej;

2) przedstawiciela osoby zainteresowanej;

3) lekarza;

4) pracownika socjalnego.

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich 
świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika socjalnego;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także wspólnie 
niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza w formie 
zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji.

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

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym.

§ 5. 1.  Pełen koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 17,80 złotych.

2. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych w soboty, niedziele i święta wynosi: 
35,60 złotych.

3. Pełen koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 35,60 złotych.

§ 6. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, nieodpłatnie przyznaje się osobom 
samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego 
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 7. 1.  Osoba samotna, osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zobowiązana 
będzie wnosić opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z tabelą odpłatności.
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Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wysokość opłaty w relacji do cen usług                                    

w procentach, liczona   od kosztu 1 godziny 
Miesięczny dochód osoby samotnej, samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie w stosunku do kryterium 

dochodowego osoby/rodziny
określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej
Osoba samotna Osoba samotnie 

gospodarująca
Osoba                           

w rodzinie

do kwoty  150% Nieodpłatnie Nieodpłatnie Nieodpłatnie
151%-200% 20% 30% 25 %
201%-250% 30% 40% 35%
251%-300%, 40% 50% 45%
301%-350% 50% 70% 55%
351%-400% 70% 90% 75%

powyżej 401% 100% 100% 100%

2. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przelewem na 
rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca za wykonanie usługi w miesiącu poprzednim.

3. Nie pobiera się opłaty za usługi świadczone w miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy 
w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

4. Należność za usługi opiekuńcze nalicza się na podstawie karty pracy opiekuna potwierdzonej podpisem 
Świadczeniobiorcy, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca  może być, na jego  wniosek lub na 
wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności jeżeli 
występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji 
świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie,

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, na przykład usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych lub dwóch rodzajów usług w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych;

3) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym,

4) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża 
egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z: 
potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem 
lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu 
dowodami zakupu,

5) wystąpienie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, które 
spowodowały straty materialne, które są udokumentowane,

6) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub 
innej placówce po udokumentowaniu dowodem wpłaty,

7) wystąpienie innych uzasadnionych okoliczności.

 
Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa

mgr Krystyna Firek
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