
Uchwała Nr 159/XXIV/09 

Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia 20 lutego 2009r. 

 

 

W sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równieŜ 

ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8, 

art. 9, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Chorzelach, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje: 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej 

przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze 

mogą być przyznane równieŜ osobom które wymagają pomocy innych osób, 

a rodzina nie moŜe takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu 

osoby, która potrzebuje pomocy. 

 

§ 2 

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb 

Ŝyciowych, opiekę higieniczną  a w szczególności: 

1. pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, 

gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp., 

2. utrzymanie w czystości pomieszczeń osoby wymagającej opieki, 

3. przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, 

4. wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zaleconych przez 

lekarza, 



5. robienie zakupów artykułów spoŜywczych i innych potrzebnych  

w gospodarstwie domowym podopiecznego, 

6. załatwienie spraw bieŜących np. wezwanie lub pójście do lekarza, 

dostarczenie i zakup leków, opłaty czynszu, 

7. pranie bielizny, zmiana i pranie pościeli, 

8. zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem. 

 

§ 3 

 

Usługi opiekuńcze realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przez pracowników 

Ośrodka. Potrzeba sprawowania usług opiekuńczych jest realizowana na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego. 

§ 4 

 

Ustala się następujące zasady odpłatności: 

1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom samotnie 

gospodarującym oraz świadczeniobiorcom pozostającym w rodzinie, jeŜeli 

dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, 

2. Osoby nie spełniające warunku wymienionego ust. 1 mogą korzystać z usług 

za częściową lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w tabeli 

stanowiącej załącznik nr 1, oraz załącznik nr 2 do uchwały, 

3. Kwoty określające dochód są waloryzowane na zasadach i w trybie 

odnoszącym się do kryteriów dochodowych w ustawie o pomocy społecznej. 

 

§ 5 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub 

pracownika socjalnego świadczeniobiorca moŜe być zwolniony w całości lub 

częściowo z ponoszenia odpłatności na czas określony ze względu na: 

1. korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług, 

2. ponoszenie wysokich kosztów leczenia lub stosowania specjalnej diety, 

3. więcej niŜ jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług 

opiekuńczych, w tym co najmniej jedna osoba jest długotrwale chora, 



4.  zaistnienie zdarzenia losowego. 

 

§ 6 

 

1. Koszt jednej godziny usług uchwala się na kwotę 11,00zł., słownie złotych: 

jedenaście, groszy, 00/100. 

2. Koszt miesięczny pomocy sąsiedzkiej uchwala się na kwotę 270,00zł., 

słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt, groszy 00/100. 

 

§ 7 

 

Opłaty za usługi opiekuńcze wpłacane będą do Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 

15-go następnego miesiąca a następnie przekazywane na konto dochodów gminy. 

 

§ 8 

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§ 9 

 

Traci moc uchwała nr 52/VIII/07 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 

2007r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Załącznik nr 2 z mocą obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2009r.  

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do uchwały Nr. 159/XXIV/09 

Rady Miejskiej w Chorzelach 

Z dnia 20 lutego 2009r. 

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

Kryterium dochodowe 

określone w ustawie o 

pomocy społecznej w % 

Kwota dochodu netto 

w złotych na jedną 

osobę. 

Odpłatność za usługi opiekuńcze określona w % 

Osoby samotnie 

gospodarujące 

Osoby w rodzinie 

do 100 do 477,00 0 0 

powyŜej 100 do 130 477,01 – 620,10 0 5 

powyŜej 130 do 150 620,11 – 715,50 5 10 

powyŜej 150 do 180 715,51 – 858,60 10 15 

powyŜej 180 do 210 858,61 – 1001,70 15 20 

powyŜej 210 do 240 1001,71 – 1144,80 20 25 

powyŜej 240 do 280 1144,81 – 1335,60 25 30 

powyŜej 280 do 320 1335,61 – 1526,40 30 35 

powyŜej 320 do 350 1526,41 – 1669,50 35 40 

powyŜej 350 1669,51 40 45 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Do uchwały Nr 159/XXIV/09 

Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia 20 lutego 2009r. 

Cennik opłat za stawkę godzinową usług opiekuńczych 

2009 ROK 

Pełen koszt godziny usług opiekuńczych – 11,00zł brutto 

Pomoc sąsiedzka – 270,00zł brutto 

Usługi opiekuńcze (1 godzina) – 6,66zł brutto 

Średnia dni pracujących w miesiącu – 22 dni 

 

Koszt usług przy sprawowanej 1 godzinie w miesiącu, przez 22 dni   – 242,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 2 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 484,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 3 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 726,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 4 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 968,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 5 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 1210,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 6 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 1452,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 7 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 1694,00zł 

Koszt usług przy sprawowanych 8 godzinach w miesiącu, przez 22 dni – 1936,00zł 

ilość godzin 
5% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
10% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
15% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 

1 godz. 12,10 zł 24,20 zł 36,30 zł 

2 godz. 24,20 zł 48,40 zł 72,60 zł 

3 godz. 36,30 zł 72,60 zł 108,90 zł 

4 godz. 48,40 zł 96,80 zł 145,20 zł 

5 godz. 60,50 zł 121,00 zł 181,50 zł 

6 godz. 72,60 zł 145,20 zł 217,80 zł 

7 godz. 84,70 zł 169,40 zł 254,10 zł 

8 godz. 96,80 zł 193,60 zł 290,40 zł 

ilość godzin 
20% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
25% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
30% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 

1 godz. 48,40 zł 60,50 zł 72,60 zł 

2 godz. 96,80 zł 121,00 zł 145,20 zł 

3 godz. 145,20 zł 181,50 zł 217,80 zł 

4 godz. 193,60 zł 242,00 zł 290,40 zł 

5 godz. 242,00 zł 302,50 zł 363,00 zł 

6 godz. 290,40 zł 363,00 zł 435,60 zł 

7 godz. 338,80 zł 423,50 zł 508,20 zł 

8 godz. 387,20 zł 484,00 zł 580,80 zł 

ilość godzin 
35% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
40% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 
45% odpłatności za usługi 

opiekuńcze 

1 godz. 84,70 zł 96,80 zł 108,90 zł 

2 godz. 169,40 zł 193,60 zł 217,80 zł 

3 godz. 254,10 zł 290,40 zł 326,70 zł 

4 godz. 338,80 zł 387,20 zł 435,60 zł 

5 godz. 423,50 zł 484,00 zł 544,50 zł 

6 godz. 508,20 zł 580,80 zł 653,40 zł 

7 godz. 592,90 zł 677,60 zł 762,30 zł 

8 godz. 677,60 zł 774,40 zł 871,20 zł 

 


