
UCHWAŁA NR XV/136/2015 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 27 listopada 2015 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz.1318), 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 2015 r. poz.163, 693) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

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

opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe zasady 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb pobierania tych opłat, zgodnie z brzmieniem załącznika 
nr 2 do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIIl/195/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2012 r. w sprawie 
określenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu (Dziennik Urzędowy Woj. 
Łódzkiego z 2012 r. poz. 3701). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

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

~ie 
Zbigniew Sobczyk 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNA WANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH 
USŁUG OPIEKUŃCZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczona jest dla osób 
samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 
pozbawione. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które 
wymagają pomocy innych osób, a małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc świadczoną przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym w zakresie wynikającym z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności 
świadczeniobiorców. 

§ 4. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Usługi 
mogą być również przyznawane z urzędu. 

§ 5. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest 
od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej 
przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków 

finansowych w budżecie gminy na ten cel. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/136/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 
USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, SZCZEGÓŁOWE ZASADY CZĘŚCIOWEGO LUB 
CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH OPŁAT 

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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163) usługi świadczone są 
nieodpłatnie. 

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w oparciu o zasady określone 
w poniższej tabeli: 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Odpłatność 13 zł I rob. godz. 

Miesięczny dochód na osobę określony w procentach Wysokość odpłatności ustalona od kwoty 
w stosunku do kryterium dochodowego określonego 13 zł I rob. godz. 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Osoba samotnie 
Osoba w rodzinie 

gospodaruiaca 
do 100 % 0% 0% 

101 % - 150 % 5% 10% 
151 % - 200 % 10% 20% 
201 % - 250 % 20% 40% 
251 % -300 % 40% 60% 
301 % - 350 % 50% 70% 
351 % - 400 % 70% 90% 
powvżei 400 % 100% 100% 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie na wniosek 
zainteresowanej osoby lub na wniosek pracownika socjalnego może zmniejszyć lub zwolnić osobę z ponoszenia 
odpłatności na czas określony w sytuacji, gdy uiszczenie odpłatności stanowiłoby dla osoby korzystającej z usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nadmierne obciążenie, zwłaszcza ze względu na: 

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia, w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno

opiekuńczej; 

2) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych; 

3) zdarzenie losowe; 

4) inne wyjątkowe sytuacje, w których uiszczenie odpłatności stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne 
obciążenie. 

4. Ustala się koszt jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 13,00 zł. 

5. Odpłatność naliczana jest zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług faktycznie 
zrealizowanych. 

6. Należności z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają 
wpłacie na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym usługi zostały wykonane. 
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