
UCHWAŁA NR XIX/136/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 27 września 2012 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, jak również trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 
r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 
440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579), uchwala się 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, jak również trybu ich pobierania, w brzmieniu jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Chełmży Nr XV/130/04 z dnia 27 sierpnia 2004 

roku w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chełmży. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Kalinowski
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/136/12 

Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 27 września 2012 r. 

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 od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” 

dostosowane są do potrzeb osoby wynikających z wieku, niepełnosprawności, choroby lub 

innych przyczyn. 

2. Usługi przysługują osobie samotnej i samotnie gospodarującej, która nie jest w stanie 

samodzielnie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, ale nie wymaga usług w zakresie 

świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 

3. Usługi mogą być również przyznane osobie , która wymaga pomocy innych osób, 

a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 

4. Usługi opiekuńcze dla osoby, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 przysługują w miejscu jej 

zamieszkania. 

5. Podstawowym celem pomocy w formie usług jest w szczególności utrzymanie jak 

najdłużej osoby w jej naturalnym środowisku. 

6. Usługi, o których mowa w § 1 pkt. 1-3 nie dotyczą specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 2. 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chełmży. 

3. Przyznanie usług opiekuńczych musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym, 

ustalającym sprawność potrzebującego, jego sytuację rodzinną, materialną, a także zakres 

i rodzaj potrzeb, na których przyznanie usługi jest wskazane. 
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4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych wydaje Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. 

§ 3. 1. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, 

sprawność psychofizyczną, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby 

niepełnosprawnej lub przewlekle chorej. 

2. Usługi realizowane są we wszystkie dni miesiąca z uwzględnieniem dni wolnych od 

pracy i świąt w godzinach od 7.00 do 16.00, a w przypadkach szczególnych do godziny 

20.00. 

§ 4. 1. Zakres świadczonych usług dla osoby obejmuje: 

1) ) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, 

jedzeniu, myciu i kąpaniu; 

2) zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie 

domowym; 

3) przyrządzanie posiłków zgodnie z zasadami dietetyki oraz odpowiednio do danej 

jednostki chorobowej; 

4) dostarczenie gotowych posiłków np. abonamentowych; 

5) przygotowanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zostaje sama oraz 

właściwe ich przechowywanie; 

6) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń użytkowych 

zajmowanych przez osobę; 

7) utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie lub oddanie do 

punktu usługowego; 

8) zakup odzieży i obuwia; 

9) palenie w piecu, przynoszenie węgla; 

10) możliwość kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z różnymi instytucjami w tym 

z ośrodkiem pomocy społecznej, zakładem opieki zdrowotnej; 

11) w miarę możliwości kontakty z otoczeniem; 

12) inne wynikające z rozeznanych potrzeb. 

2. Usługi pielęgnacyjne powinny w szczególności zapewniać: 
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1) wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby 

w zależności od indywidualnych potrzeb; 

2) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby zleconą przez lekarza m.in. podawanie 

leków, smarowanie, oklepywanie, zmianę opatrunków oraz pomoc w korzystaniu ze 

świadczeń zdrowotnych; 

3) zapobieganie odleżynom i odparzeniom; 

4) utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem i zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach 

tego wymagających; 

5) inne wynikające z rozeznanych potrzeb. 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny w szczególności zapewniać: 

1) rehabilitację fizyczną zleconą przez lekarza; 

2) wsparcie specjalistyczne w zależności od indywidualnych potrzeb: 

a) psychologiczne, 

b) pedagogiczne; 

3) inne wynikające z rozeznanych potrzeb. 

§ 5. 1. Ustala się stawkę odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 10 zł 

za 1 godzinę usług. 

2. Do wnoszenia opłaty za usługi obowiązana jest osoba, której usługi przyznano decyzją 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Wysokość odpłatności 

zależna jest od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę 

w rodzinie, na zasadach uregulowanych w poniższej tabeli: 

 
Wysokość odpłatności w procentach 
ustalana od wysokości stawki usługi: 

Procentowe kryterium dochodu osoby samotnie 
gospodarującej lub przypadające na osobę 
w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Osoby samotnej Osoby 

w rodzi
nie 

do 100 0 0 

pow.100-110 5 10 

pow.110-130 10 15 

pow.130-160 15 20 

pow.160-180 20 30 
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pow.180-220 30 40 

pow.220-260 40 60 

pow.260-350 60 70 

pow.350-400 80 90 

powyżej 400 100 100 

§ 6. Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują usługobiorcom: 

1) którzy udokumentują zwiększone wydatki o 40 % dochodów netto na : 

a) leki, 

b) środki opatrunkowe, 

c) inne zwiększone wydatki bytowe / z wyjątkiem opłaty za czynsz/ niepozwalające na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych; 

2) których dotknęły nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

§ 7. Opłaty za usługi regulowane są w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub przelewem na 

rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w terminie do 15 

dnia każdego miesiąca, po miesiącu, którego dotyczy należność. 
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Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/136/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012 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, jak również trybu ich pobierania. 

Nowelizacja uchwały Rady Miejskiej Chełmży Nr XV/130/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

podyktowana jest zmieniającymi się od 1 października 2012r. kryteriami dochodowymi: 

- dla osób samotnie gospodarujących z 477 zł na 542 zł, 

- dla osób w rodzinie z 351 zł. na 456 zł. 

Zmianie ulega również stawka podstawowa za usługi opiekuńcze z 6zł na 10 zł, 

ponieważ stawka ta była nie zmieniana od 2004 r., a faktyczne koszty ponoszone na 

zorganizowanie usług opiekuńczych z roku na rok rosną. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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