
UCHWAŁA NR X/117/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 
i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690; 
z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta 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 i tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych  usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej usługami, przyznaje się osobom samotnym, 
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Usługi mogą być przyznane również osobom wymienionym w art. 50 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej, zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

3. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu pobytu osoby wymagającej pomocy.

§ 3. 1. Ośrodek pomocy społecznej organizuje i przyznaje pomoc w formie usług, uwzględniając zgłoszone 
potrzeby i możliwości ich realizacji.

2. W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, wymiar dzienny świadczonych usług, okres przez który 
mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat.

§ 4. 1. Usługi świadczone są odpłatnie. Cena - stawka za jedną godzinę usługi danego rodzaju wynosi 19,00 zł 
w odniesieniu do usług opiekuńczych i 35,00 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Odpłatność ustala się w zależności od dochodu osoby korzystającej z usługi lub dochodu na osobę w rodzinie, 
ustalonego według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.

2. Za usługi odpłatność ustala się według tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 5. Opłaty za usługi uiszcza się w kasie lub na wskazany rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pruszczu Gdańskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20-ego każdego miesiąca z dołu.

§ 6. Osoba korzystająca z usług może być na swój wniosek lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo 
lub całkowicie z opłat. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, 
gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmierne obciążenie 
lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z :

1) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniem specjalistycznej diety,

2) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania świadczeniobiorcy,

3) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/296/2005  Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska
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Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze 
 

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód rodziny w relacji do kryterium 

dochodowego osoby lub rodziny określonego  
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach 

Wysokość odpłatności w relacji do ceny usług,  
w procentach 

Powyżej Do 
Osoby samotnie 
gospodarującej 

Osoby w rodzinie 

----------------- 100 - - 

100 140 10 30 

140 180 20 50 

180 220 30 60 

220 260 50 80 

260 300 70 90 

300 340 90 100 

341 
 

100 100 

 

Załącznik do uchwały Nr X/117/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 27 listopada 2019 r.
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UZASADNIENIE

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań
gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada
gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia zmian
w zakresie odpłatności za usługi dla osób wymagających pomocy, poprzez określenie stawki
za jedną godzinę usługi danego rodzaju.

W związku z tym wnoszę pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej

sprawie.
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