
UCHWAŁA NR 203/XXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 21 czerwca 2017 r.

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

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. , 
poz. 930, z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce  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.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się przez 5 dni w tygodniu 
w zależności od potrzeb.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na 
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby (np. członka rodziny, lekarza, 
pielęgniarki środowiskowej) lub z urzędu na wniosek pracownika socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej lub 
jej przedstawiciela ustawowego.

3. Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest przeprowadzony 
wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy o pomocy społecznej.

4. Usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających sytuację materialną, 
rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym  zaświadczenia lekarskiego  lekarza pierwszego 
kontaktu wskazującego na  konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby  w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu dokumentów potwierdzających 
sytuację materialną, rodzinną, zawodową oraz zdrowotną świadczeniobiorcy w tym  zaświadczenia  lekarskiego 
lekarza specjalisty określającego konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodzaj 
schorzeń.

6. Wymiar i zakres przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala  
pracownik socjalny  w drodze  rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych 
w budżecie  Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel.

7. W przypadku, gdy wniosek dotyczy przyznania usług opiekuńczych osobie o której mowa w § 
2 ust. 2 Uchwały, wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo udokumentować sytuację rodzinną dochodową 
takiej osoby oraz osób zobowiązanych do alimentacji na jej rzecz.

8. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad  u osób, o których mowa w art. 103 ustawy pomocy 
społecznej ma prawo domagać się od osób zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osoby korzystającej 
z pomocy, złożenia oświadczenia o dochodach i majątku oraz deklaracji pomocy finansowej na jej rzecz.

§ 3. 1. Wysokość odpłatności jest zróżnicowana w zależności od dochodu i typu rodziny.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się 
w zależności od kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie 
świadczeniobiorcy obliczonego według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich 
wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

a) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że 
osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,
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b) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

4. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

§ 4. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ponoszona 
przez świadczeniobiorców stanowi dochód Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 180/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie  
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dochód przewidziany w ustawie 
o pomocy społecznej dla osób 
gospodarujących samotnie

Wysokość odpłatności od kosztów 
1 roboczogodziny

Wysokość odpłatności  od kosztów  
1 roboczogodziny

w procentach w procentach w złotych
do 100

od 101 do 150
od 151 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 500
od 501 do 600
powyżej 600

0
5
10
15
20
30
50
100

0,00
1,10
2,20
3,30
4,40
6,60
11,00
22,00

Koszt 1 roboczogodziny opiekunki domowej wynosi 22,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dochód przewidziany w ustawie 
o pomocy społecznej na osobę 
w rodzinie

Wysokość odpłatności od kosztów 
1 roboczogodziny

Wysokość odpłatności  od kosztów  
1 roboczogodziny

w procentach w procentach w złotych
do 100

od 101 do 150
od 151 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 500
od 501 do 600
powyżej 600

0
10
20
30
40
50
80
100

0,00
2,20
4,40
6,60
8,80
11,00
17,60
22,00

Koszt 1 roboczogodziny opiekunki domowej wynosi 22,00 zł
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