
UCHWAŁA NR XXVI/308/12
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40, ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 881, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) i art. 17 ust. 1. pkt 11, 
art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 
1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, 
poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 579 i poz. 823) Rada 
Miejska w Kamieńsku uchwala: 

§ 1. Określa się warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania. 

§ 2. 1. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych polegających na pomocy w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnieniu 
kontaktów z otoczeniem zwanych dalej usługami przysługuje: 

- osobom samotnym, które z powodu wieku bądź choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 
a są jej pozbawione, 

- osobom samotnie gospodarującym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, 

- osobom zamieszkałym w rodzinie, wymagającym pomocy innych osób, którym rodzina nie może takiej pomocy 
zapewnić. 

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wniosku złożonego przez osoby uprawnione, pracownika 
socjalnego lub inną osobę ze środowiska, w przypadku usług opiekuńczych polegających na zalecanej przez 
lekarza pielęgnacji także zaświadczenia lekarskiego. 

§ 3. Usługi, o których mowa w § 2 wykonywane są przez opiekunki zatrudnione w MOPS w Kamieńsku. 

§ 4. 1. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. 

2. Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym 
określającym sytuację życiową danej osoby. 

3. W soboty, niedziele i święta usługi nie są świadczone. 

§ 5. 1. Wysokość opłaty ustala się na kwotę 15,- złotych za jedną roboczogodzinę. 

2. Świadczeniobiorcy, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium dochodowe 
określone w § 6 uchwały ponoszą odpłatność na zasadach określonych w załączniku do uchwały. 

§ 6. 1. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ostatnim 
dniu roboczym każdego miesiąca. 

2. Podstawą obliczenia opłaty są karty pracy opiekunek domowych zawierające czas usług poświadczonych 
podpisem świadczeniobiorcy. 
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§ 7. 1. Odpłatności za usługi nie ponoszą świadczeniobiorcy, których dochód na osobę w rodzinie lub dochód 
osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8, ust. 1, pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362) oraz osoby 
z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana do odpłatności może, na jej wniosek lub 
wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych opłat na czas określony 
szczególnie ze względu na: 

1) zdarzenie losowe, 

2) konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo - 
wychowawczych lub leczniczo-rehabilitacyjnych, 

3) długotrwałą chorobę związaną z wysokimi kosztami. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr LX/405/2006 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie 
określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/308/12 

Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

 

Dochód 
określony w art. 

8 
ustawy o pomocy 

społecznej 

Wysokość odpłatności liczona 
od kosztów usług, 

tj. od 15zł za roboczogodzinę 

% % 
0 - 100 bezpłatnie 

101 - 150 20 
151 - 200 30 
201 - 300 40 
301 - 400 50 
401 - 500 60 

Powyżej 500 100 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kamieńsku 

Jarosław Kozik
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