
 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr XLVII/419/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 listopada 2017r. 
 

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 od opłat, 

jak również trybu ich pobierania 

                                                     

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy  z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
1
)  uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 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. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „usługach opiekuńczych” należy przez to 

rozumieć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 § 2. 1. Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych może być nieodpłatne, 

odpłatne w części lub całości. 

            2. Obowiązek zwrotu kosztów nie istnieje, gdy dochód osoby samotnej lub na osobę w 

rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnego z  art. 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

 3. Osoby korzystające z usług opiekuńczych, których dochód przekracza wyznaczone 

przez ustawę kryterium dochodowe ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu 

oraz stanu rodzinnego zgodnie z tabelą: 

 

Dochód przekraczający  kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności liczona od kosztu 

usługi w procentach 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba w rodzinie 

100% - 200% bezpłatnie 10% 

201% - 250% 20% 30,00% 

251% - 300% 30% 50,00% 

301% - 350% 50% 70,00% 

351% - 400% 70% 90% 

 401% - 450% 90% 100% 

powyżej 451% 100% 100% 

                                                 
1
. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 38 i poz. 1985. 



 

 § 3. Przyznanie pomocy jak również ustalenie odpłatności za usługi opiekuńcze, w 

tym trybu jej pobierania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 § 4. 1. Podstawę do obliczenia opłaty stanowi wydana decyzja oraz karta ewidencji 

pracy opiekunki świadczącej usługi podpisana przez świadczeniobiorcę. 

 2. Wnoszenie opłat za świadczone usługi opiekuńcze następuje w terminie do 25 

każdego miesiąca na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie. 

 § 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na pisemny wniosek zainteresowanego lub 

pracownika socjalnego może całkowicie lub częściowo zwolnić świadczeniobiorcę z 

ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) jeżeli żądanie wnoszenia opłat za udzielone świadczenia opiekuńcze w całości lub części 

stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielanej 

pomocy; 

2) zdarzenia losowego; 

3) ponoszenie znacznych wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją, 

4) wielodzietności rodziny od trójki dzieci wzwyż, 

5) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej    

pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, rehabilitacyjnej, opiekuńczo- 

leczniczej, pielęgnacyjno-opiekuńczej. 

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 § 7. Traci moc Uchwała Nr LVIII/565/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 

października 2014 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 od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

 § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 

2018r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                            Danuta  Trzaskowska



UZASADNIENIE 

 

Ponowne podjęcie uchwały 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 od opłat, jak 

również trybu ich pobierania konieczne jest ze względu na zmianę poziomu zapotrzebowania 

na te usługi oraz zmianę poziomu stopy życiowej społeczeństwa, co rzutuje na konieczność 

aktualizacji wysokości zwrotu przyznanego świadczenia w stosunku do określonych 

procentowo stopni przekroczenia kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej – jak w tabeli w treści niniejszej uchwały. 

 

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                            Danuta  Trzaskowska 

 


