
UCHWAŁA NR XIII/74/2015
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie 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 za te usługi, oraz trybu ich 
pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Realizację na rzecz mieszkańców gminy Michałowice usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych, świadczonych w ramach zadań własnych, zapewnia i organizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Michałowicach.

§ 2. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane w ramach 
zadań własnych gminy Michałowice, ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub osobę 
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 
społecznej.

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa 
w ust. 1 określa poniższa tabela:

wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 
usług dla

dochód (% kryterium dochodowego 
określonego

w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy 
społecznej) osób samotnie gospodarujących osób w rodzinie

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 % do 150% 5 % 10 %
powyżej 150 % do 175 % 10 % 15 %
powyżej 175 % do 200 % 15 % 20 %
powyżej 200 % do 225 % 20 % 25 %
powyżej 225 % do 250 % 30 % 35 %
powyżej 250 % do 275 % 40 % 45 %
powyżej 275 % do 300 % 50 % 55 %
powyżej 300 % do 325 % 60 % 65 %
powyżej 325 % do 350 % 70 % 75 %
powyżej 350 % do 375 % 80 % 85 %
powyżej 375 % do 400 % 90 % 95 %

powyżej 400 % 100 % 100 %
3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 15,50 zł.

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych w ramach zadań 
własnych gminy Michałowice, wynosi 19 zł.

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług 
opiekuńczych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy Michałowice, ilość godzin przyznanych usług oraz 
sposób dokonania wpłaty ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.

2. Podstawę obliczenia należności za realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
w danym miesiącu stanowi liczba faktycznie zrealizowanych usług.
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3. Wysokość miesięcznej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 
iloczyn liczby godzin usług faktycznie świadczonych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług 
określonej zgodnie z § 2 ust. 3 lub 4 oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa 
w tabeli § 2 ust. 2.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalając prawo do usług opiekuńczych bądź specjalistycznych 
usług opiekuńczych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy Michałowice, można w całości lub w części 
odstąpić od orzeczenia obowiązku zwrotu wydatków za pomoc świadczoną w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy, w szczególności ze 
względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia, 
wszelkiego typu placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) fakt objęcia świadczeniami w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych co 
najmniej dwóch osób w rodzinie,

3) zaistnienie szczególnych okoliczności wynikających z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, 
śmierci członka rodziny a także strat materialnych powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski 
żywiołowej lub ekologicznej.

§ 5. Niezależnie od ustalonej odpłatności, odstępuje się od żądania zwrotu należności za usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane w ramach zadań własnych gminy Michałowice, na rzecz osób 
chorych na stwardnienie rozsiane i chorobę nowotworową w wymiarze dwóch godzin usług dziennie.

§ 6. Niezależnie od ustalonej odpłatności, odstępuje się od żądania zwrotu należności za usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane w ramach zadań własnych gminy Michałowice, na rzecz osób które 
ukończyły 100 lat życia w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

§ 7. Korzystający z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych w ramach 
zadań własnych gminy Michałowice regulują należność o której mowa w § 3 ust. 3 na rachunek bankowy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach do 15-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXV/225/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad 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 z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat, zmienioną 
Uchwałą Nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2010r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXV/225/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Michałowice

Ewa Krawczyk

Id: 37DC2E7E-FFF7-472C-81CB-E0606861A89D. Podpisany Strona 2




