
 

 

UCHWAŁA NR 463/LIII/2014  

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 12 listopada 2014 roku 

W sprawie określenia szczegółowych zasad  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Myślenicach oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania, jak 
również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust.4  ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z póź. zm.) Rada Miejska 

w Myślenicach uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 51/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 kwietnia 2007r. 

w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach oraz zasad częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania, jak również zwrotu wydatków ponoszonych na usługi opiekuńcze 

z późniejszymi zmianami. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie  po  upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

Przewodniczący Rady  

 

Jan Grabowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 listopada 2014 r.

Poz. 6677



Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

Szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych sprawowanych w domu 

podopiecznego, przyznawana jest osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

2. Pomoc taka może być również przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także 

wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających tej 

formy pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 

189 poz. 1598 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniem przyznawanym w drodze 

decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Myślenicach, na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny lub przedstawiciela ustawowego, zgodnie 

z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu 

przez MGOPS w Myślenicach informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób i spełnia warunki do 

przyznania świadczenia w formie usług opiekuńczych. 

§ 4. 1. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i sytuacji materialnej jego 

rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego, wywiadu 

alimentacyjnego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan zdrowia, a także zebranych 

w toku postępowania innych dokumentów. 

2. Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności: 

a) rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną podopiecznego, 

b) warunki mieszkaniowe, 

c) sytuację rodzinną i materialną, 

d) uwarunkowania środowiskowe, 

e) wydolność opiekuńczą rodziny 

§ 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego 

określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności, proponowany zakres usług, ilość godzin  oraz 

w oparciu o całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie postępowania. 

§ 6. Decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych określa: czasookres przyznanych usług, liczbę przyznanych godzin tygodniowo, zakres 

świadczonych usług, warunki odpłatności, wysokość odpłatności. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich 
pobierania. 

§ 1. Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), 

usługi świadczone są nieodpłatnie. 

§ 2. Godzinowy koszt usługi ustalany jest każdorazowo na podstawie zarządzenia Kierownika Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach wydanego w oparciu o uchwałę budżetową Gminy 

Myślenice. 

§ 3. Odpłatność naliczana jest co miesiąc z dołu, w oparciu o dokumentację potwierdzającą liczbę godzin 

usług opiekuńczych faktycznie zrealizowanych. 

§ 4. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego 

oraz zasad określonych w poniższej  tabeli i wynosi: 

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej  lub przypadający 

na osobę w rodzinie w odniesieniu 

do kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od ceny specjalistycznej 

usługi za 1 godzinę dla: 

  osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie 

do  = 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

> 101 % - 170% 8% 15% 

>171% - 220 % 15% 25% 

>221 % - 300 % 25% 40% 

>301 % - 450 % 40% 60% 

>451% - 550%  50% 70% 

>551 % - 650 % 70% 85% 

>651 % - 700% 80% 100% 

>701% 100% 100% 

§ 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zasad 

określonych w poniższej  tabeli i wynosi: 

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej  lub przypadający 

na osobę w rodzinie w odniesieniu 

do kryterium dochodowego 

określonego w ustawie o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od ceny specjalistycznej 

usługi za 1 godzinę dla: 

  osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie 

do  = 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
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> 101 % - 170% 10% 20% 

>171% - 220 % 15% 35% 

>221 % - 300 % 30% 50% 

>301 % - 450 % 45% 75% 

>451% - 550%  65% 90% 

>551 % - 650 % 90% 100% 

>651 % - 700% 100% 100% 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 

świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie finansowe, 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach 

biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną, rodzinną i mieszkaniową, na wniosek osoby zainteresowanej lub 

pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie odstąpić od żądania zwrotu odpłatności. 

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze określone niniejszą uchwałą dokonywana jest w następujący sposób: 

a/ osoba wykonująca usługi opiekuńcze pobiera należność od świadczeniobiorcy, po czym 

b/ dokonuje wpłaty koordynatorowi MGOPS w Myślenicach dokumentowanej kwitem “kasa przyjmie” 

(KP), do 5 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usług, a następnie 

c/ oryginał dowodu “kasa przyjmie” (KP) przekazuje świadczeniobiorcy. 

§ 8. 1. Obowiązek zwrotu wszystkich wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej 

związany ze świadczeniem usług opiekuńczych spoczywa na: 

a. osobie i rodzinie korzystającej z tychże usług z pomocy społecznej; 

b. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej pozostałej 

po osobie która korzystała z usług opiekuńczych, 

c. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - 

jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z lit.a) i b), w wysokości przewidzianej 

w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej w związku ze 

świadczeniem usług opiekuńczych. 

2. Kierownik ośrodka pomocy społecznej może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub  

wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. 

W przypadku zawarcia takiej umowy nie znajduje zastosowania, w stosunku do osób nią objętych,  treść 

ust. 1 lit. c). 
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